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I. Wprowadzenie 

 
  

Zgodnie z najnowszą koncepcją rozwoju regionalnego1 podejście ukierunkowane 

terytorialnie stanowi jeden z filarów nowego paradygmatu polityki rozwoju. Zgodnie z nowymi 

zasadami kierowania wsparcia na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, jednym 

z najważniejszych warunków będzie tzw. koncentracja geograficzna. Pomoc inwestycyjna 

kierowana będzie na rzecz działań zintegrowanych, służących rozwojowi nie tylko danej 

jednostki, ale przede wszystkim szerszej grupie odbiorców wsparcia. Tym samym od 

jednostek samorządowych oczekuje się nowego spojrzenia na swoje miejsce i rolę 

w regionie. Władze samorządowe w ramach funkcjonowania w dynamicznie zmieniających 

się warunkach gospodarczych i przestrzennych zostały wręcz zobligowane do aktualizacji 

swoich wyzwań rozwojowych. Zmieniające się priorytety rozwojowe w całym kraju oraz 

promowanie nowego podejścia do rozwoju lokalnego wymaga od każdej jednostki 

terytorialnej ponownego spojrzenia na swoje potencjały i możliwości, a tym samym 

określenia aktualnych kierunków rozwoju, które zapewnią jednostce zarówno stabilny rozwój 

oraz pozwolą aktywnie uczestniczyć w zachodzących przemianach.  

Gmina Pszczyna jako lokalny i prężny ośrodek generuje własne impulsy rozwojowe, ale 

także pozostaje w strefie silnych powiązań funkcjonalnych z trzema obszarami: Metropolią 

Górnośląską,  Obszarem Funkcjonalnym Bielska-Białej oraz Rybnickim Obszarem 

Funkcjonalnym. Takie uwarunkowania będą w przyszłości odgrywały istotną rolę 

w kreowaniu warunków dla dalszego rozwoju Pszczyny. Już teraz Gmina, w odpowiedzi na 

wyzwania stawiane samorządom, przystąpiła do partnerstwa w ramach Subregionu 

Centralnego Województwa Śląskiego. Dzięki temu, będzie miała możliwość korzystania ze 

wsparcia rozwojowego m.in. poprzez realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 

instrumentu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020. Wspomniane wyżej uwarunkowanie stanowią podstawę dla planowania 

przyszłych działań dotyczących dalszego rozwoju a tym samym dla wykreowania aktualnej, 

zgodnej z oczekiwaniami mieszkańców, wizji Pszczyny w perspektywie najbliższych lat. 

Dokument, który został opracowany metodą partycypacyjno-ekspercką, będzie ponadto 

stanowił ważne narzędzie w działaniach zmierzających do pozyskania  przez władze Gminy, 

przedsiębiorców, organizacje pozarządowe wsparcia w ramach zewnętrznych środków 

pomocowych. Zespół pracujący nad Strategią składa podziękowania wszystkim osobom 

i instytucjom za zaangażowanie i wsparcie okazane na każdym etapie opracowania 

dokumentu. Wierząc zaś w trafność wypracowanego planu działania życzy mieszkańcom 

Gminy Pszczyna oraz władzom lokalnym samych sukcesów w rozwoju. 

 

  

 

                                            
1
 Wskazywaną w strategiach wyższego rzędu wyznaczających kierunki rozwoju regionalnego 

i przestrzennego (m.in. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku, Krajowa 
Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020) 
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II. Położenie geograficzne  

 Gmina Pszczyna charakteryzuje się szczególnym położeniem względem głównych 

ośrodków przemysłowych i turystycznych regionu. Zlokalizowana jest w południowej części 

Województwa Śląskiego, pomiędzy Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym a Beskidami 

a także pomiędzy Krakowem i Oświęcimiem na wschodzie oraz Rybnickim Okręgiem 

Przemysłowym na zachodzie.  

 
Ryc.1. Położenie Gminy Pszczyna 

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pszczyna na lata 2007-2013 

 

 

 Zgodnie z podziałem zaproponowanym przez Koncepcję Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, a co za tym idzie, Strategię Rozwoju 

Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", specyfika położenia Gminy przedstawia się 

następująco: 

 Gmina Pszczyna zakwalifikowana została do Subregionu Centralnego (stanowi 

lokalny ośrodek rozwoju w strefie oddziaływania Metropolii Katowickiej); 

 graniczy z Subregionem Południowym a dokładnie z Ośrodkiem Funkcjonalnym 

Bielska-Białej; 

 graniczy z Subregionem Zachodnim a dokładnie z Obszarem Funkcjonalnym 

Rybnika. 
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Ryc.2. Położenie Gminy Pszczyna na tle województwa dolnośląskiego 
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", s. 45. 

 

 

 Gmina Pszczyna posiada status gminy miejsko-wiejskiej. W jej skład wchodzi miasto 

Pszczyna oraz 12 sołectw: Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Poręba, Piasek, 

Rudołtowice, Studzienice, Studzionka, Wisła Mała i Wisła Wielka. Jednostka graniczy od 

zachodu z gminami Pawłowice i Suszec; od północy z gminami Pawłowice, Suszec, Kobiór; 

od wschodu z gminami Miedźna i Bojszowy, od południa z gminami Goczałkowice-Zdrój, 

Strumień, Czechowice-Dziedzice i Bestwina. 

 Gmina zajmuje 175 km2, z czego 55% stanowią użytki rolne, prawie 30% grunty leśne 

oraz zadrzewienia i zakrzewienia, 22% tereny zabudowane i zurbanizowane2, 3,4% grunty 

pod wodami oraz 0,6% to nieużytki.  

 Z punktu widzenia oceny położenia Gminy należy zwrócić uwagę na jej lokalizację 

względem głównych ciągów komunikacyjnych regionu. Przez miasto przebiega droga 

krajowa nr 1 (DK1), która stanowi bezpośredni szlak tranzytowy na trasie Gdańsk-Katowice-

Cieszyn. Poprzez istniejącą infrastrukturę drogową Gmina posiada także połączenie 

z autostradą A1 oraz A4. W przyszłości, zgodnie z planami rozbudowy dróg krajowych, 

w sąsiedztwie Gminy przebiegać będzie droga ekspresowa S1 zapewniająca szybkie 

połączenie z Katowicami i lotniskiem w Pyrzowicach. 

 Łączność z największymi ośrodkami miejskimi regionu zapewniona jest także poprzez 

istniejące sieci kolejowe. Odległości od głównych centrów rozwojowych (Katowice – 40 km, 

                                            
2
 W grupie tej znajdują się zarówno tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, 

przemysłowe, rekreacyjne, jak i tereny komunikacyjne. 
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Bielsko-Biała – 22 km, Tychy – 20 km, Żory – 22 km, Oświęcim – 25 km) sprawia, 

że położenie Gminy Pszczyna w połączeniu z jej potencjałem stanowi ważne kryterium 

rozwojowe.  
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III. Diagnoza strategiczna 

III. 1. Sfera społeczna  

III.1.1 Demografia  

 
 Specyficzne położenie Gminy Pszczyna w połączeniu z ogólnie obserwowanymi 

trendami demograficznymi w kraju i w regionie wyznaczają kierunki i tempo zmian 

demograficznych.  

 Gminę na dzień 31.12.2014 roku zamieszkiwało ponad 50 tys.3 mieszkańców, 

z czego 49,6% w mieście a 50,4% na wsi. Przewaga mieszkańców obszarów wiejskich 

została odnotowana w 2013 roku. W poprzednich latach rozmieszczenie mieszkańców 

wskazywało na przewagę ośrodka miejskiego.  

 Dynamika zmian liczby ludności w latach 2010-2014 nie jest wysoka. Na przestrzeni 

ostatnich 5 lat potencjał demograficzny Gminy wzrósł zaledwie o niecały 1%. Tym samym nie 

odbiega pod tym względem od Powiatu Pszczyńskiego (wzrost o 1,6%) oraz podregionu 

tyskiego (wzrost o 1,0%). Zmiany liczby mieszkańców Gminy i Powiatu mają charakter 

pozytywny w porównaniu do całego województwa śląskiego, które charakteryzuje się 

spadkiem liczby ludności na poziomie ponad 1%. 

 

 
Ryc.3. Zmiany liczby ludności w Gminie Pszczyna w latach 2010 - 2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Pszczynie. 

 

 Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki zmian liczby mieszkańców odpowiada 

procesowi suburbanizacji, tj. zjawisku rozwoju strefy podmiejskiej. Spadkowi liczby 

mieszkańców miasta towarzyszy intensywny rozwój miejscowości podmiejskich. 

                                            
3
 Zgodnie z danymi otrzymanymi w Urzędzie Miejskim w Pszczynie liczba ludności w 2014 roku 

wyniosła 50 807 osób, natomiast według Głównego Urzędu Statystycznego Gminę zamieszkiwało 51 
712 osób. Dla potrzeb dalszych analiz, ze względu na konieczność zapewnienia porównywalności 
danych wykorzystane zostaną dane Głównego Urzędu Statystycznego. 
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 Analiza trendów na podstawie danych historycznych wskazuje, że kierunek ten 

będzie się utrzymywał, czego konsekwencją będzie stopniowy wzrost potencjału 

demograficznego Gminy Pszczyna. Potwierdzają to także prognozy Głównego Urzędu 

Statystycznego, które wskazują na stopniowy przyrost liczby mieszkańców całego 

podregionu tyskiego do 2025 roku. 

 Konsekwencją zmian w rozmieszczeniu ludności jest zmiana wskaźnika gęstości 

zaludnienia dla całej Gminy, który wynosi 296 os./1km2 przy wskaźniku 232 os./1km2 dla 

Powiatu Tyskiego, i 416 os./1km2 podregionu tyskiego. W ostatnich pięciu latach wartość 

wskaźnika gęstości zaludnienia uległa zmianie w całej gminie: w mieście zmalała o 0,26%, 

a na obszarach wiejskich wzrosła o 3,7%. Warto tu podkreślić fakt, że biorąc pod uwagę 

tylko gminy wiejskie w kraju, średni wskaźnik gęstości wynosi 56 os./1km2 (gęstość 

zaludnienia obszarów wiejskich Gminy Pszczyna wynosi 169 os./1km2). W efekcie tak 

znaczących różnic można spodziewać się konieczności dostosowania warunków 

infrastrukturalnych dla obszarów koncentracji ludności na obszarach wiejskich. 

 Obecna sytuacja demograficzna Gminy Pszczyna jest wypadkową przyrostu 

naturalnego oraz ruchu migracyjnego. 

 
Ryc.4. Zmiana liczby urodzeń na 1000 ludności w latach 2010-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

 

 
Ryc.5. Przyrost naturalny w Gminie Pszczyna, Powiecie Pszczyńskim oraz 

Województwie Śląskim w latach 2010-2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 
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 Na kształtowanie się wskaźnika przyrostu naturalnego wpływ ma stopa urodzeń oraz 

zgonów. W okresie 2010-2014 liczba urodzeń była na wyrównanym poziomie, co wpłynęło 

na względnie stały wskaźnik urodzeń, utrzymujący się na poziomie około 12 urodzeń na 

1000 osób (w mieście 10,7; na wsi 12,2). Tendencja spadkowa, jakkolwiek niekorzystna 

z punktu polityki społecznej, jest zbieżna z trendami zachodzącymi w skali całego regionu 

śląskiego. 

 W przypadku zgonów zaobserwować można niewielkie fluktuacje. Ich liczba w latach 

2010-2014 pozostawała na zbliżonym poziomie, a wskaźnik zgonów wynosi średnio 9,2/1000 

ludności. 

 Powyższe uwarunkowania przyczyniły się do obniżenia wielkości przyrostu 

naturalnego z 3,8 osoby w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w roku 2010 do 2,9 

osoby/1000 ludności w roku 2014. Pomimo trendu spadkowego odnotowuje się korzystną 

zmianę w 2014 roku, kiedy to wskaźnik przyrostu naturalnego odnotował wzrost. Na uwagę 

zasługuje także fakt, że Gminę Pszczyna charakteryzują pozytywne kierunki zmian 

demograficznych w odniesieniu do województwa śląskiego, w którym już od kilku lat 

odnotowuje się ujemny przyrost naturalny na poziomie ponad 1‰. 

 Pogarszająca się sytuacja w regionie jest wypadkową szeregu czynników zarówno 

natury ekonomicznej (bezrobocie, niskie dochody ludności, trudności z zabezpieczeniem 

podstawowego bytu: mieszkanie, możliwości utrzymania rodziny oraz brak perspektyw na 

poprawę sytuacji ekonomicznej), jak i demograficznej (malejąca liczba zawieranych 

małżeństw, odkładanie założenia rodziny na później, świadoma decyzja kobiet 

o nieposiadaniu dzieci, wejście w wiek matrymonialny osób z niżu demograficznego, a tym 

samym kobiet w wieku rozrodczym). Jest to wyraźny sygnał dla Gminy Pszczyna do podjęcia 

działań w celu zapobiegania ewentualnym niekorzystnym zjawiskom demograficznym na 

terenie Gminy.  

 Zmiany w zakresie przyrostu naturalnego obejmują w takim samym stopniu populację 

miasta i obszarów wiejskich. W obu przypadkach utrzymuje się spadkowy trend wielkości 

przyrostu naturalnego, przy czym w mieście wyniósł +1,5‰, natomiast w części wiejskiej jest 

on na poziomie +4,4‰. 

 

 
Ryc. 6. Ruch migracyjny w Gminie Pszczyna w latach 2010-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

                                            
4
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego dla migracji dla poziomu Gminy agregowane są do roku 

2013. 
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 Ważnym czynnikiem kształtującym rzeczywisty poziom liczby ludności na danym 

terenie jest saldo migracji. Gmina Pszczyna odznacza się korzystnym saldem migracji, 

bowiem w latach 2010-2013 tylko jeden raz odnotowano ujemną wartość wskaźnika (ryc.6). 

Przeciętne średnioroczne saldo migracji osiąga wartość 17 osób.  

 Gmina Pszczyna charakteryzuje się względnie stałym kierunkiem migracji 

wskazującym na atrakcyjność miejscowości dla nowych mieszkańców. Na dodatnie wartości 

wskaźnika salda migracji wpływ ma przede wszystkim wzrost liczby zameldowań 

w miejscowościach wiejskich gminy. Natomiast w mieście Pszczyna w ostatnich latach 

przeważa ujemny kierunek ruchu mieszkańców. W latach 2010 – 2013 saldo migracji na 

1000 mieszkańców kształtowało się na średnim poziomie -3,5‰ (ryc.7). 

 Gminę charakteryzuje dodatnie saldo migracji lecz należy zwrócić uwagę, że z roku 

na rok wartość wskaźnika maleje (por. ryc.7). Odpływ migracyjny mieszkańców jest jednym 

z największym problemów demograficznych nie tylko Gminy Pszczyna, ale całego regionu 

i województwa śląskiego. Analiza danych z ostatnich lat wskazuje na utrzymywanie się 

stałego trendu spadkowego, który w długoterminowej perspektywie może wpłynąć na 

znaczący spadek potencjału demograficznego obszaru objętego strategią. 

 

 
Ryc.7. Saldo migracji w Pszczynie na tle Powiatu, Podregionu i Województwa 

w latach 2010-2013 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS  

 

 
Ryc.8. Ruch migracyjny w Gminie Pszczyna w latach 2010-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 
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 Dodatnie saldo migracji na obszarach wiejskich spowodowane jest zmianami postaw 

w społeczeństwie, bowiem coraz więcej osób pragnie wybudować własny dom i osiedlić się 

pod miastem. W związku z postępującym wzrostem zamożności społeczeństwa coraz więcej 

osób stać na realizację powyższych planów. W tym kontekście szczególnie uprzywilejowane 

są tereny podmiejskie, które korzystając z renty położenia (niewielka odległość od głównego 

ośrodka regionu), jako pierwsze stają się celem ekspansji. Ważnym czynnikiem są jeszcze 

pozostałe uwarunkowania, takie jak: dostępność komunikacyjna, infrastruktura techniczna 

i społeczna, środowisko itp. Analiza danych wskazuje, że Gmina Pszczyna cieszy się wysoką 

atrakcyjnością wśród potencjalnych mieszkańców jako docelowe miejsce zamieszkania.  

 

 Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest dynamika zmian liczby ludności według 

miejscowości w gminie (tab.1). 

 
Tab.1. Zmiany liczby mieszkańców w miejscowościach Gminy w latach 2010-2014 

  
2010 2011 2012 2013 2014 zmiana (rok 

2010 = 100) 

Czarków 2027 2051 2091 2113 2138 105,5 

Piasek 3395 3416 3415 3411 3440 101,3 

Brzeźce 1124 1124 1130 1127 1154 102,7 

Poręba 972 989 996 1009 1048 107,8 

Jankowice 2877 2932 2970 2987 3015 104,8 

Studzienice 1777 1789 1825 1862 1886 106,1 

Ćwiklice 2758 2784 2803 2843 2846 103,2 

Rudołtowice 1135 1120 1148 1143 1143 100,7 

Łąka 2883 2908 2957 2994 3041 105,5 

Wisła Wielka 2202 2205 2230 2243 2256 102,5 

Wisła Mała 1324 1320 1330 1318 1335 100,8 

Studzionka 2292 2299 2304 2297 2296 100,2 

Pszczyna 25691 25610 25415 25318 25209 98,1 

 50 457 50 547 50 614 50 665 50 807 100,7 

Źródło:  dane własne Urzędu Miejskiego w Pszczynie 

 
 

 Analizując sytuację demograficzną Gminy Pszczyna należy zwrócić uwagę na fakt, że 

pomimo dodatniego przyrostu naturalnego oraz ogólnego przyrostu migracyjnego struktura 

wiekowa mieszkańców nie jest korzystna. Wykres nawiązujący do piramidy wieku odpowiada 

obrazowi populacji stagnującej z powolną tendencją do zmiany w kierunku populacji 

starzejącej (ryc.9). 
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Ryc.9. Ludność Gminy Pszczyna według płci i grup wiekowych w 2014 roku. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

 
 Rozwój jednostki terytorialnej jest w dużej mierze uzależniony od posiadanego 

kapitału ludzkiego, który na tym etapie zostanie zanalizowany w oparciu o ekonomiczne 

grupy wieku. W 2014 roku udział osób wieku przedprodukcyjnym wyniósł 20,2% i utrzymuje 

się on na względnie stałym poziomie od 2010 roku. Za niekorzystny uznać można fakt 

spadku udziału ludności w wieku produkcyjnym (z 64,6% do 63,1%) na rzecz wzrostu liczby 

osób w wieku poprodukcyjnym (z 15,1% do 16,7%). 

 Struktura mieszkańców według ekonomicznych grup wieku korzystniej przedstawia 

się na obszarze wiejskim Gminy, gdzie odnotowano wyższy udział osób w wieku 

nieprodukcyjnym (potencjał ten może zasilić w przeciągu kilku lat lokalny rynek pracy) 

i produkcyjnym niż w mieście. Jest to m.in. efekt czynnika migracyjnego. Na terenach 

podmiejskich inwestycje mieszkaniowe realizują przede wszystkim osoby w stosunkowo 

młodym wieku, względnie mobilne, ustabilizowane życiowo i ekonomicznie. Tym samym 

struktura demograficzna wsi ulega odmłodzeniu i poprawie. 

 Trendy, jakie zachodzą w Gminie, są oczywiście zbieżne z trendami w regionie, jak 

i w całym kraju, gdzie obserwujemy zastój demograficzny oraz proces starzenia się 

społeczeństwa. W efekcie wzmaga się rola władz krajowych i lokalnych w zakresie 

sprostania wyzwaniom polityki społecznej i szukania odpowiednich rozwiązań łagodzących 

niekorzystne skutki sytuacji demograficznej. Postępuje wzrost presji na zapewnienie 

świadczeń emerytalno-rentowych, które w ujęciu globalnym stanowią coraz większy udział 

w strukturze wydatków budżetowych. Rośnie także zapotrzebowanie na usługi 

gerontologiczne oraz domy pomocy społecznej świadczące usługi bytowe, opiekuńcze 

i edukacyjne dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby bądź też 

pogłębiającej się niepełnosprawności. Jest to wyzwanie dla władz samorządowych, aby 

zadbały o przyjęcie odpowiedniej strategii polityki społecznej.  
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Ryc.10. Mieszkańcy Gminy Pszczyna według ekonomicznych grup wieku w 2014 roku. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

 

 

III.1.2 Ochrona zdrowia  

 

 Ważną rolę z punktu widzenia zapewniania wysokiej jakości usług medycznych pełni 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno – 

Terapeutyczny5. Ośrodek zapewnia świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji, 

psychologii, zdrowia psychicznego, logopedii, wad postawy, medycyny sportowej, profilaktyki 

i promocji zdrowia. W ramach struktury organizacyjnej jednostki działają: 

a) Poradnia Medycyny Sportowej,  

b) Poradnia Psychologiczna,  

c) Poradnia Neurologiczna,  

d) Poradnia Rehabilitacyjna,  

e) Poradnia Wad Postawy,  

f) Poradnia Logopedyczna,  

g) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,  

h) Poradnia Zdrowia Psychicznego. 

 
 Zgodnie z projektem  aktualizacji Statutu Ośrodka, który został poddany konsultacjom 

społecznym, w ramach jednostki funkcjonować będą też: Poradnia dla osób z autyzmem 

dziecięcym oraz poradnia psychologiczna dla dzieci6. 

 

 Na terenie Gminy działają ponadto następujące ośrodki zdrowia: 

 Midest s.c. w Pszczynie, 

 NZOZ Ars-Med w Pszczynie, 

 NZOZ Medices w Pszczynie, 

                                            
5
 Informacje na temat Ośrodka uzyskane na podstawie Statutu Pszczyńskiego Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Terapeutycznego (http://bip.pszczyna.pl/index.php/statut-samodzielnego-publiznego-
zakladu-opieki-zdrowotnej-pszczynskiego-osrodka-rehabilitacyjno-terapeutycznego) 
6
 http://bip.pszczyna.pl/  
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http://bip.pszczyna.pl/index.php/statut-samodzielnego-publiznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-pszczynskiego-osrodka-rehabilitacyjno-terapeutycznego
http://bip.pszczyna.pl/
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 NZOZ Centrum Medyczne Panaceum  w Pszczynie, 

 NZOZ Sanus w Pszczynie, 

 Centrum Gabinetów Specjalistycznych w Pszczynie, 

 NZOZ OZ Symetria w Pszczynie, 

 NZOZ Dokawa w Piasku, 

 NZOZ Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie, 

 NZOZ Medica w Wiśle Wielkiej i Pszczynie, 

 NZOZ Med-Jan w Pszczynie i Jankowicach, 

 NZOZ Pro-Med w Czarkowie, 

 NZOZ Sana w Porębie, 

 NZOZ Sanus w Pszczynie. 

 

 Mieszkańcy mogą także korzystać z 9 aptek na terenie miasta Pszczyna: 

 Apteka całodobowa Pod Baranem - Piwowarska 6, 

 Apteka całodobowa Na Bielskiej - ul. Bielska 2, 

 Apteka Pod Murzynem - ul. Piastowska 6, 

 Apteka mgr Maria Kappel-Zioła - ul. Gen. Hallera 13, 

 Apteka DOZ - ul. Broniewskiego 1 (Kaufland), 

 Apteka Hipokrates - ul. Dobrawy 7, 

 Apteka Lerchówka - ul. Stefana Batorego 27, 

 Apteka Słoneczna - ul. Dworcowa 36, 

 Apteka Pod Baranem 2 - ul. Słoneczna 4. 

 

 

III.1.3 Pomoc społeczna  

 

Jednostką organizacyjną, która na szczeblu gminnym odpowiada za wsparcie 

socjalne mieszkańców jest Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Pszczynie. Ośrodek 

zatrudnia 53 osoby (51,25 pełnych etatów), w tym 21 pracowników socjalnych. Ośrodek 

udziela szerokiej pomocy, m.in.: w formie: zasiłków pieniężnych, pomocy w naturze, pomocy 

w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, żywienia dla dzieci 

i dorosłych, udzielanie schronienia, interwencji kryzysowych, poradnictwa prawnego, 

poradnictwa psychologicznego, reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, pracy socjalnej.  

Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną ulega stopniowemu wzrostowi. Jak 

wynika ze sprawozdań MPiPS-03 sporządzanych przez OPS, w 2014 roku przyznano 

świadczenia 3 062 osobom (1092 rodzinom). Liczba ta była nieco wyższa niż w 2012 roku 

(2975 os.), ale niższa niż w 2013 roku (3333 os.). Wzrost liczby przyznanych świadczeń, 

wynikał ze wzrostu udziału osób pozostających bez pracy oraz wskazuje na wykluczenie 

społeczne pewnych grup społecznych ze względu na ich postępującą pauperyzację 

i uzależnienie od stałej pomocy. Obecnie na terenie Gminy ponad 6% ogólnej liczby 

mieszkańców korzysta z różnych form wsparcia ośrodka. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród 

beneficjentów pomocy przewagę stanowią rodziny zamieszkujące miasto (58,4% w 2014 

roku; 56,2% w 2012 roku).  

 

 



14 
 

Tab.2. Struktura świadczeniobiorców w latach 2012 - 2014 
Przyczyny udzielenia pomocy  Liczba 

gospodarstw 
2012 

Liczba 
gospodarstw 

2013 

Liczba 
gospodarstw 

2014 

ubóstwo 712 811 786 

bezdomność 41 56 59 

potrzeba ochrony macierzyństwa 173 168 154 

bezrobocie 612 657 603 

upośledzenie fizyczne lub umysłowe 252 295 331 

długotrwała choroba 299 332 344 

bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych  
i prowadzeniu gospodarstwa domowego 
w tym: 
rodziny niepełne 
rodziny wielodzietne 

 
210 

 
 

142 
49 

 
224 

 
 

154 
51 

 
264 

 
 

169 
58 

alkoholizm 46 50 57 

narkomania 3 7 5 

trudności w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego 

21 28 26 

zdarzenia losowe 9 11 4 

przemoc w rodzinie 3 4 17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie. 

 

 
Analiza sprawozdań pozwala określić grupy społeczne wymagające w przyszłości 

coraz większego wsparcia. Szczególnie niekorzystnie przedstawia się sytuacja w przypadku 

wzrostu osób, którym udzielane jest wsparcie z powodu bezdomności (wzrost o 43%),  

upośledzenia fizycznego lub umysłowego (wzrost o 31,3%), długotrwałej choroby (wzrost 

o 15%), bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego (wzrost o 19%) oraz alkoholizmu (wzrost o 23%). Utrzymujący się trend 

wzrostowy w przypadku wspomnianych wyżej przyczyn wskazuje na przewagę wsparcia dla 

przypadków związanych z rozwojem największych problemów społecznych – ubóstwa 

i patologii (alkoholizm). 

Wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej występują zarówno rodziny 

z dziećmi, jak i rodziny nieposiadające dzieci, w tym osoby samotne. W latach 2012-2014 

udział rodzin bez dzieci korzystających z pomocy społecznej był względnie stały i wynosił 

około 46%. Wśród rodzin z dziećmi dominowały rodziny z jednym i dwojgiem dzieci, wynika 

to jednak z obowiązującego modelu rodziny 2+1 oraz 2+2. 

Wśród rodzin z dziećmi  korzystających z pomocy społecznej duży udział mają 

rodziny niepełne. W 2014 roku 34,8% rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia było 

rodzinami niepełnymi (o 2 punkty procentowe więcej niż w 2012 roku). Brak drugiego 

rodzica, który na bieżąco dbałby o dzieci i wnosił dochód do gospodarstwa domowego, 

niskie świadczenia alimentacyjne, ograniczone możliwości rodzica samotnie wychowującego 

dzieci na rynku pracy powodują, że rodziny takie znacząco częściej żyją w ubóstwie 

i wymagają wsparcia. 

Znaczny udział korzystających z pomocy stanowią rodziny emerytów i rencistów. Jest 

on względnie stały i od trzech lat utrzymuje się na poziomie 14%. Konieczność wsparcia tych 

rodzin wiąże się często z chorobami, niepełnosprawnością, jak również ubóstwem, często 

związanym z wysokimi wydatkami na ochronę zdrowia oraz samotnym prowadzeniem 

gospodarstwa domowego. 
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Ryc.11.  Wysokość oraz struktura wydatków na udzielone świadczenia (zadania własne 

gmin) w latach 2012-2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie. 

 
 
 Analiza danych wskazuje na stały wzrost zapotrzebowania na pomoc świadczoną 

w ramach zadań własnych gminy. Co roku rośnie wartość udzielonych świadczeń pomocy 

społecznej. Nie ulega zmianie natomiast struktura udzielonych świadczeń. Największe środki 

przeznaczane są na zasiłki celowe i stałe.  

 W ramach działań zmierzających do rozwiązania podstawowych problemów 

społecznych na terenie Gminy Pszczyna powołany został: 

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

 Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Rodzin z Problemem 

Alkoholowym; 

 Punkt Wsparcia dla Osób i Rodzin w Rozwiązywaniu Sytuacji Konfliktowych; 

 Klub Integracji Społecznej; 

 Punkt Informacji Obywatelskiej. 

 

 Jednocześnie od 2008 roku do końca 2014 roku realizowany był przez OPS 

w Pszczynie projekt systemowy finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Pszczyna”. "Celem 

ogólnym projektu było zwiększenie efektywności funkcjonowania OPS w Pszczynie 

w odniesieniu do narastających potrzeb edukacyjnych, szkoleniowych oraz doradczych osób 

bezrobotnych oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym 

klientów OPS Gminy Pszczyna"7. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu OPS 

w Pszczynie rozszerzył swoją ofertę pomocową, przyczynił się do podniesienia kompetencji 

społecznych i zawodowych beneficjentów wsparcia oraz do wzrostu poziomu wykształcenia 

klientów Ośrodka. Zgodnie ze sprawozdaniem OPS, w 2014 roku najwięcej osób skorzystało 

                                            
7
 Sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok, s. 20. 
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ze szkoleń na stanowisko magazyniera, z zasad tworzenia podmiotów ekonomii społecznej 

oraz z tworzenia właściwego wizerunku zewnętrznego dla lepszego zaprezentowania się na 

rynku pracy. 

 

III.1.4 Edukacja i placówki oświatowe  

 
 Władze gminne odpowiedzialne są za prowadzenie na terenie gminy opieki 

przedszkolnej, szkół podstawowych oraz gimnazjów. W ramach realizacji zadań w sferze 

oświaty Gmina Pszczyna prowadzi w sumie 28 placówek oświatowych. Obsługę 

ekonomiczno-administracyjną przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Pszczyna od 1999 r. prowadzi  Pszczyński Zarząd Edukacji. Jednostka została 

powołana w czerwcu 1998 roku i zgodnie ze statutem jej podstawowym zadaniem jest: 

 zapewnienie warunków działania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, 

prowadzonych przez Gminę Pszczyna, zwanych dalej szkołami i placówkami, 

 zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

 zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek, 

 wykonywanie remontów obiektów szkół i placówek oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie, 

 wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych8. 

  

 Pszczyński Zarząd Edukacji w ramach swojej działalności był organizatorem lub 

współorganizatorem następujących projektów unijnych na rzecz uczniów i/lub nauczycieli 

oraz kadry zarządzającej i pracowników administracyjnych oświaty: 

 "Otwórzmy dzieciom drzwi", 

 "Pszczyńska e-oświata", 

 "Efektywny nauczyciel", 

 "Nauczyciele wiejscy Gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe". 

 

Tab.3. Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pszczyna 

L.p. 
 

Nazwa jednostki 
 

1 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pszczynie 

2 Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie – w skład wchodzą:  
Publiczne Gimnazjum nr 2 
III Liceum Ogólnokształcące 

3 Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie – w skład wchodzą: 
Publiczne Gimnazjum nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 3 

4 Publiczne Gimnazjum nr 4 w Pszczynie 

5 Publiczne Gimnazjum nr 5 w Studzionce 

6 Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie 

7 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie 

8 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie 

9 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie – w skład wchodzą: 
Szkoła Podstawowa nr 6 

                                            
8
 na podstawie Statutu Pszczyńskiego Zarządu Edukacji - Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w 

Pszczynie Nr XXV/193 z 29.09.2004r. z późn. zm. 
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Przedszkole Publiczne nr 16 

10 Szkoła Podstawowa nr 7 w Ćwiklicach 

11 Szkoła Podstawowa nr 8 w Rudołtowicach 

12 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące – w skład wchodzą: 
Szkoła Podstawowa nr 9 
Przedszkole Publiczne nr 13 

13 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku – w skład wchodzą: 
Szkoła Podstawowa nr 10 
Przedszkole Publiczne nr 17 

14 Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie 

15 Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce 

16 Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej 

17 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej – w skład 
wchodzą: 
Szkoła Podstawowa nr 14 
Przedszkole Publiczne nr 15 

18 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach – w skład 
wchodzą: 
Szkoła Podstawowa nr 15 w Jankowicach 
Przedszkole Publiczne nr 19 w Jankowicach 

19 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach – w skład 
wchodzą: 
Szkoła Podstawowa nr 16 
Przedszkole Publiczne nr 18 

20 Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Pszczynie 

21 Szkoła Podstawowa nr 19 w Brzeźcach 

22 Przedszkole Publiczne nr 2 w Pszczynie 

23 Przedszkole Publiczne nr 4 w Pszczynie 

24 Przedszkole Publiczne nr 7 w Pszczynie 

25 Przedszkole Publiczne nr 8 w Pszczynie 

26 Przedszkole Publiczne nr 10 w Ćwiklicach 

27 Przedszkole Publiczne nr 14 w Studzionce 

28 Przedszkole Publiczne nr 21 w Pszczynie 

Źródło: Pszczyński Zarząd Edukacji 

 
 
Opieka przedszkolna 

Zadania w zakresie opieki przedszkolnej realizują przedszkola oraz oddziały 

przedszkolne przy szkołach podstawowych. Ogólnie na terenie Gminy funkcjonuje 

13 publicznych przedszkoli i oddziały przedszkolne w 11 szkołach podstawowych 

prowadzone przez Gminę Pszczyna. Zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną w Gminie 

jest bardzo duże, co potwierdza stały wzrost liczby podopiecznych. W roku szkolnym 

2014/2015 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych uczyło się 

1813 dzieci, o 10% więcej niż w roku szkolnym 2011/2012. Przyrost liczby podopiecznych 

znacznie powyżej średniej miał miejsce w miejscowościach: Rudołowice, Ćwiklice i Brzeźce 

(tab.4). Należy jednak zwrócić uwagę, że nie są to duże przedszkola, dlatego nawet niewielki 

przyrost bezwzględny liczby dzieci wpływa na wysokie wartości wskaźnika. Niemniej jednak 

wzrost liczby dzieci we wspomnianych przedszkolach wskazuje na konieczność rozwoju 

infrastruktury, podyktowany zapotrzebowaniem mieszkańców na tę formę usługi. 
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Tab.4. Liczba dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych 

Lp. 
Nazwa placówki 

Miejscowość 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

zmiana (rok 
2011/2012 = 

100) 

1 PP 2 Pszczyna 225 223 225 225 100 

2 PP 4 Pszczyna 47 46 48 48 102,1 

3 PP 7 Pszczyna 90 90 114 113 125,6 

4 PP 8 Pszczyna 123 125 125 125 101,6 

5 PP 10 Ćwiklice 50 50 50 50 100,0 

6 PP 13 Łąka 98 124 122 123 125,5 

7 PP 14 Studzionka 65 66 66 66 101,5 

8 PP 15 Wisła Wielka 70 71 85 79 112,9 

9 PP 16 Czarków 104 109 107 102 98,1 

10 PP 17 Piasek 115 141 143 120 104,3 

11 PP 18 Studzienice 74 96 98 98 132,4 

12 PP 19 Jankowice 90 93 93 93 103,3 

13 PP 21 Pszczyna 135 135 135 134 99,3 

14 SP 1 Pszczyna 98 91 119 120 122,4 

15 SP 2 Pszczyna 20 18 20 19 95,0 

16 SP 4 Pszczyna 25 25 25 25 100,0 

17 SP 7 Ćwiklice 23 23 48 42 182,6 

18 SP 8 Rudołtowice 11 16 24 21 190,9 

19 SP 11 Poręba 23 16 21 21 91,3 

20 SP 12 Studzionka 21 25 22 18 85,7 

21 SP 13 Wisła Mała 39 49 46 50 128,2 

22 ZSP Jankowice 39 43 40 37 94,9 

23 SP 18 Pszczyna 38 38 42 43 113,2 

24 SP 19 Brzeźce 25 50 45 41 164,0 

  Razem: 1648 1763 1863 1813 110,0 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Pszczyńskiego Zarządu Edukacji 

 

 
Ryc.12. Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Pszczyna 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Pszczyńskiego Zarządu Edukacji 
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Na uwagę zasługuje ponadto fakt, że zdecydowanie więcej dzieci uczy się 

w Przedszkolach Publicznych niż w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy 

Szkołach Podstawowych (ryc.12). 

 Ze względu na wzrost liczby dzieci w przedszkolach zmianie uległa liczba oddziałów 

w wybranych placówkach oświatowych. W roku szkolnym 2014/2015 było ich w sumie 79, 

o 6 więcej względem roku szkolnego 2011/2012. Coroczna zmiana liczby oddziałów wynika 

ze stałego dostosowywania istniejącej infrastruktury do  jej użytkowników. 

 
 
Tab.5. Liczba oddziałów w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych. 

Lp. 
Nazwa placówki 

Miejscowość 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

zmiana (rok 
2011/2012 = 

100) 

1. PP 2 Pszczyna 9 9 9 9 100,0 

2. PP 4 Pszczyna 2 2 2 2 100,0 

3. PP 7 Pszczyna 4 4 5 5 125,0 

4. PP 8 Pszczyna 5 5 5 5 100,0 

5. PP 10 Ćwiklice 2 2 2 2 100,0 

6. PP 13 Łąka 4 5 5 5 125,0 

7. PP 14 Studzionka 3 3 3 3 100,0 

8. PP 15 Wisła Wielka 4 4 4 4 100,0 

9. PP 16 Czarków 5 5 5 5 100,0 

10. PP 17 Piasek 5 6 6 5 100,0 

11. PP 18 Studzienice 3 4 4 4 133,3 

12. PP 19 Jankowice 4 4 4 4 100,0 

13. PP 21 Pszczyna 6 6 6 6 100,0 

14. SP 1 Pszczyna 4 4 5 5 125,0 

15. SP 2 Pszczyna 1 1 1 1 100,0 

16. SP 4 Pszczyna 1 1 1 1 100,0 

17. SP 7 Ćwiklice 1 1 2 2 200,0 

18. SP 8 Rudołtowice 1 1 1 1 100,0 

19. SP 11 Poręba 1 1 1 1 100,0 

20. SP 12 Studzionka 1 1 1 1 100,0 

21. SP 13 Wisła Mała 2 2 2 2 100,0 

22. ZSP Jankowice 2 2 2 2 100,0 

23. SP 18 Pszczyna 2 2 2 2 100,0 

24. SP 19 Brzeźce 1 2 2 2 200,0 

  Razem: 73 77 80 79 108,2 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Pszczyńskiego Zarządu Edukacji 

 
 

W parze z liczbą oddziałów zmianie ulega także poziom zatrudnienia 

w przedszkolach. Dynamika zmian jest jednak dużo większa i zróżnicowana przestrzennie 

(tab. 5). Obecnie liczba pełnych etatów w placówkach przedszkolnych wynosi 154,8. Tym 

samym średnio na 1 etat przypada 12 podopiecznych - najwięcej w oddziale przedszkolnym 

przy SP nr 13 w Wiśle Małej (19 dzieci), SP nr 19 w Brzeźcach (16 dzieci) i SP 
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nr 4 w Pszczynie (16 dzieci). Najmniejsze wartości wskaźnik przyjmuje w  Przedszkolu 

Publicznym nr 10 w Ćwiklicach (8 dzieci), Przedszkolu Publicznym nr 19 w Jankowicach 

(9 dzieci) oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach 

(9 dzieci). 

 
Tab.6. Liczba etatów w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych 

Lp. 
Nazwa placówki 

Miejscowość 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

zmiana (rok 
2011/2012 = 

100) 

1 PP 2 Pszczyna 23,6 21,6 22,2 20,7 87,7 

2 PP 4 Pszczyna 4 4,2 4,4 4,4 110,0 

3 PP 7 Pszczyna 11,4 9,7 11,5 11,3 99,1 

4 PP 8 Pszczyna 11,9 11,1 10,6 11,2 94,1 

5 PP 10 Ćwiklice 5,7 4,5 4,4 6 105,3 

6 PP 13 Łąka 6,8 8,2 8,9 8,8 129,4 

7 PP 14 Studzionka 4,8 5,2 5,2 5,3 110,4 

8 PP 15 Wisła Wielka 7,5 6,3 6,3 6,3 84,0 

9 PP 16 Czarków 9,4 8,4 8,3 8,1 86,2 

10 PP 17 Piasek 11,1 13,4 12,3 9,3 83,8 

11 PP 18 Studzienice 5,7 7,2 7,2 7,2 126,3 

12 PP 19 Jankowice 8 8,2 8,2 10,1 126,3 

13 PP 21 Pszczyna 15,1 14,2 13,4 13,9 92,1 

14 SP 1 Pszczyna 5,6 6,4 8,1 9,7 173,2 

15 SP 2 Pszczyna 1,3 1,3 1,3 1,2 92,3 

16 SP 4 Pszczyna 1,9 1,9 1,9 1,9 100,0 

17 SP 7 Ćwiklice 1,7 2 4,3 4,3 252,9 

18 SP 8 Rudołtowice 1,1 1,3 2,7 2,3 209,1 

19 SP 11 Poręba 1,2 1,7 1,8 1,9 158,3 

20 SP 12 Studzionka 2,1 2 3,1 1,7 81,0 

21 SP 13 Wisła Mała 2,3 2,3 2,7 2,7 117,4 

22 ZSP Jankowice 3 3 3 0 0,0 

23 SP 18 Pszczyna 2,8 3,8 4 4 142,9 

24 SP 19 Brzeźce 1,2 2,6 3 2,5 208,3 

  Razem: 149,2 150,5 158,8 154,8 103,8 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Pszczyńskiego Zarządu Edukacji 

 
 

Na terenie Gminy Pszczyna funkcjonuje również oświata niepubliczna w postaci 

przedszkoli dotowanych przez Gminę. Na dzień obecny funkcjonuje ich 5 (3 na terenie 

miasta Pszczyna, 2 w sołectwach, do których łącznie uczęszcza około 217 dzieci).  

W ramach omawiania możliwości opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Gminy 

należy wspomnieć również o infrastrukturze przeznaczonej dla dzieci poniżej 3 roku życia. 

W mieście działa Żłobek Miejski, który stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Pszczyna. 

Żłobek przyjmuje dzieci, które ukończyły 1-szy rok życia i dysponuje 84 miejscami. Ponadto 

na terenie Gminy Pszczyna działa żłobek niepubliczny prowadzony przez Spółdzielnię 

Socjalną Pedagogów Śląskich, który może przyjąć 50 dzieci oraz prowadzony przez osobę 
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fizyczną klub dziecięcy dla 30 dzieci. Mieszkańcy mogą także korzystać z usług klubów 

dziecięcych, opiekunów dziennych itp.  

Badania przeprowadzone w trakcie prac nad niniejszym dokumentem wskazało 

jednoznacznie na braki w tego rodzaju infrastrukturze opiekuńczej na terenie Gminy. 

Zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia miejsc w żłobkach i przedszkolach 

publicznych, co pozwoli znacznej liczbie rodziców na powrót do pracy. Korzystanie 

z niepublicznych form opieki często przekracza możliwości finansowe rodziców. Ponadto 

jednostki niepubliczne, np. kluby czy opiekunowie są podmiotami prywatnymi, które w każdej 

chwili mogą zakończyć działalność, co nie daje stabilizacji. 

 
 
Szkoły Podstawowe 

 Liczba szkół podstawowych w Gminie Pszczyna nie ulega zmianie i obecnie dzieci 

kształcą się w 17 placówkach. Liczba uczniów szkół podstawowych w ostatnich latach 

utrzymywała się na stałym poziomie. Wzrost w roku szkolnym 2014/2015 wiąże się m.in. 

z obowiązkowym rozpoczęciem edukacji szkolnej przez dzieci 6-letnie, urodzone w pierwszej 

połowie roku 20089. Obecnie we wszystkich placówkach oświatowych na szczeblu 

podstawowym kształci się 3465 uczniów. 

 

 
Ryc.13. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Pszczyna 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Pszczyńskiego Zarządu Edukacji 

 
 Szkoły podstawowe w Gminie Pszczyna różnią się liczbą uczniów – placówki 

w mieście Pszczyna są większe niż szkoły na wsiach, ale między tymi ostatnimi również 

widoczne są różnice wynikające z różnej wielkości miejscowości. Najwięcej dzieci uczy się 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie, najmniej w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie 

oraz Szkole Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach. 

 
 
Tab.7. Liczba dzieci w szkołach podstawowych 

Lp. 
Nazwa placówki 

Miejscowość 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

zmiana (rok 
2011/2012 = 

100) 

1 SP 1 Pszczyna 402 400 400 426 106,0 

2 SP 2 Pszczyna 306 288 281 312 102,0 

                                            
9
 Dzieci urodzone w II połowie 2008 roku pójdą do I klasy wraz z dziećmi z rocznika 2009 w roku 

szkolnym 2015/2016, stąd również w tymże roku liczba dzieci w I klasach będzie większa. 
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3 SP 3 Pszczyna 224 208 209 235 104,9 

4 SP 4 Pszczyna 170 161 159 155 91,2 

5 ZSP Czarków 176 173 181 209 118,8 

6 SP 7 Ćwiklice 139 137 125 143 102,9 

7 SP 8 Rudołtowice 86 89 88 90 104,7 

8 ZSP Łąka 167 162 167 184 110,2 

9 ZSP Piasek 263 259 266 278 105,7 

10 SP 11 Poręba 64 59 66 74 115,6 

11 SP 12 Studzionka 168 149 148 169 100,6 

12 SP 13 Wisła Mała 110 114 108 107 97,3 

13 ZSP Wisła Wielka 138 131 118 121 87,7 

14 ZSP Jankowice 264 267 263 291 110,2 

15 ZSP Studzienice 142 132 133 164 115,5 

16 SP 18 Pszczyna 371 363 360 405 109,2 

17 SP 19 Brzeźce 83 83 90 102 122,9 

  Razem: 3273 3175 3162 3465 105,9 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Pszczyńskiego Zarządu Edukacji 

 
 

W związku z pojawieniem się obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku 6 lat zaistniała 

konieczność zwiększenia w szkołach liczby oddziałów oraz liczby etatów. W roku szkolnym 

2014/2015 do dyspozycji uczniów pozostaje 171 oddziałów (o 10 więcej niż w roku szkolnym 

2011/2012). Wzrost liczby etatów był natomiast większy i wyniósł prawie 9% - rzeczywisty 

wzrost o 30 etatów) i obecnie w szkołach podstawowych funkcjonuje 381,9 etatu. 

Wszystkie publiczne szkoły podstawowe oprócz SP11 w Porębie posiadają sale 

gimnastyczne
10

 oraz pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. W placówkach 

działają również świetlice szkolne, są prowadzone zajęcia zarówno dla uczniów 

wymagających pomocy, jak dla osób, które chcą poszerzać swoje zainteresowania. 

 
 
Tab.8. Informacje o szkołach podstawowych na rok szk. 2014/2015 

Lp. 
Nazwa placówki 

Miejscowość 

Czy szkoła 
posiada salę 

gimnastyczną 

Liczba 
pracowni 

komputerowych 

Liczba 
stanowisk 

komputerowych 

Liczba 
stanowisk 

komputerowych 
z dostępem do 

Internetu 

Czy szkoła 
ma 

świetlicę? 
Liczba 
godzin 

otwarcia 
świetlicy 

tygodniowo 

1 SP 1 Pszczyna TAK 1 16 16 55 

2 SP 2 Pszczyna TAK 1 19 19 50 

3 SP 3 Pszczyna* TAK 1 15 15 30 

4 SP 4 Pszczyna TAK 1 18 18 47,5 

5 ZSP Czarków TAK 1 25 25 58,5 

6 SP 7 Ćwiklice TAK 1 15 15 39 

7 SP 8 Rudołtowice TAK 1 15 15 26 

                                            
10

 Jest to jednak infrastruktura wymagająca rozbudowy i modernizacji. Wyniki badań wskazały na 
konieczność uzupełnienia istniejącej bazy sportowej o nowoczesną, spełniającą wymagania przepisów 
bezpieczeństwa oraz oczekiwania najmłodszych użytkowników, infrastrukturę sportową. 
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8 ZSP Łąka TAK 1 20 20 49,5 

9 ZSP Piasek TAK 1 15 15 71 

10 SP 11 Poręba NIE 1 15 15 26 

11 SP 12 Studzionka TAK 1 16 16 42,5 

12 SP 13 Wisła Mała TAK 1 16 16 38 

13 ZSP Wisła Wielka TAK 1 15 15 45 

14 ZSP Jankowice TAK 1 15 15 55 

15 ZSP Studzienice TAK 1 15 15 39 

16 SP 18 Pszczyna TAK 1 16 16 47,5 

17 SP 19 Brzeźce TAK 1 15 15 28,5 

  Razem:   17 266 266 718 

*Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszczynie wchodzi w skład zespołu Szkół – z infrastruktury korzystają 
uczniowie gimnazjum. 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Pszczyńskiego Zarządu Edukacji 

 
Z punktu widzenia dostępności uczniów do infrastruktury należy zwrócić uwagę na 

możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych. Szkoły różnią się znacząco pod 

względem liczby dzieci przypadających na jeden komputer. Średnio w całej Gminie na jedno 

stanowisko przypada 12 uczniów. Znacznie powyżej średniej znajdują się SP 1 i SP 18, 

gdzie na jeden komputer przypada odpowiednio 27 i 25 uczniów. Wskaźniki dużo poniżej 

średniej charakteryzują SP 11 w Porębie (5 uczniów), SP 8 w Rudołtowicach (6 uczniów) 

oraz SP 13 w Wiśle Małej oraz SP 19 w Brzeźcach (odpowiednio po 7 uczniów). 

Szkoły różnią się także pod względem liczby godzin pozalekcyjnych oferowanych 

w tygodniu. Największą liczbę godzin oferują placówki o największej liczbie uczniów, 

tj. SP nr 1 i SP nr 18 w Pszczynie (odpowiednio 68 h/tydzień i 87 h/tydzień). Zakres 

dostępnych zajęć wynika z art. 42 Karty Nauczyciela i są to przede wszystkim zajęcia 

dydaktyczno - wyrównawcze, rekreacyjno - sportowe, rozwijające zainteresowania uczniów, 

artystyczne, gimnastyka korekcyjna oraz przedmiotowe koła zainteresowań. Ponadto trzy 

szkoły w ramach swojej działalności prowadzą wymianę uczniów z placówkami z zagranicy. 

Są to SP nr 1 w Pszczynie (program Comenius), ZSP Czarków (program Comenius) oraz 

ZSP Piasek (program e-Twinning). 

 
Gimnazja 

Na terenie Gminy funkcjonuje 5 gimnazjów: cztery zlokalizowane są w mieście 

Pszczyna oraz jedno funkcjonuje w Studzionce. W ostatnich latach liczba gimnazjów 

utrzymuje się na stałym poziomie. Nie odnotowano również żadnych zmian w sieci szkolnej. 

 

 
Ryc.14. Liczba uczniów w gimnazjach w Gminie Pszczyna 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Pszczyńskiego Zarządu Edukacji 
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Liczba uczniów gimnazjów w ostatnich trzech latach spada (ryc.14). Należy jednak 

zwrócić uwagę na względnie równomierny rozkład liczby uczniów w poszczególnych 

szkołach. Średnio na jedno gimnazjum przypada około 300 uczniów, co może wskazywać na 

optymalny rozwój infrastruktury edukacyjnej. 

 

Tab.9 Liczba dzieci w gimnazjach 

Lp. 
Nazwa placówki 

Miejscowość 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

zmiana (rok 
2011/2012 = 

100) 

1 PG 1 Pszczyna 232 301 301 291 125,4 

2 PG 2 Pszczyna 258 250 281 302 117,1 

3 PG 3 Pszczyna 389 400 401 388 99,7 

4 PG 4 Pszczyna 316 352 340 342 108,2 

5 PG 5 Studzionka 257 254 236 244 94,9 

  Razem: 1452 1557 1559 1567 107,9 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Pszczyńskiego Zarządu Edukacji 

 

W związku ze spadkiem liczby gimnazjalistów zmniejszeniu ulega liczba oddziałów 

w szkołach (z 68 w roku szkolnym 2011/2012 do 67 w roku szkolnym 2014/2015) oraz 

etatów (z 194,5 w roku szkolnym 2011/2012 do 189,8 w roku szkolnym 2014/2015). 

Gimnazja publiczne posiadają bazę sportową w postaci sal gimnastycznych, są 

wyposażone w pracownie komputerowe oraz komputery z dostępem do Internetu. 

W szkołach zapewniane są także godziny zajęć pozalekcyjnych, których zakres jest zgodny 

z art.42 Karty Nauczyciela: dydaktyczno - wyrównawcze, rekreacyjno - sportowe, rozwijające 

zainteresowania uczniów, artystyczne, gimnastyka korekcyjna, przedmiotowe koła 

zainteresowań. Wybrane Gimnazja uczestniczą także w programach związanych z wymianą 

uczniów z placówkami oświatowymi z zagranicy. Są to PG nr 1 w Pszczynie (program 

Comenius), PG nr 2 w Pszczynie (program e-Twinning) oraz PG nr 3 w Pszczynie (program 

Erasmus+). 

 
 
Tab.10. Informacje o gimnazjach na rok szkolny 2014/2015 

Lp. 
Nazwa 

placówki 
Miejscowość 

Czy szkoła 
posiada salę 

gimnastyczną 

Liczba pracowni 
komputerowych 

Liczba 
stanowisk 

komputerowych 

Liczba 
stanowisk 

komputerowych 
z dostępem do 

Internetu 

Czy szkoła 
ma 

świetlicę? 
Liczba 
godzin 

otwarcia 
świetlicy 

tygodniowo 

1 PG 1 Pszczyna TAK 2 27 27 13 

2 
ZS 1 Pszczyna 
(PG 2 + III LO) 

TAK 3 51 51 28 

3 
ZS 2 Pszczyna 
(SP 3 + PG 3) 

TAK 1 17 17 30 

4 PG 4 Pszczyna TAK 1 16 16 26 

5 
PG 5 
Studzionka 

TAK 1 15 15 26 

  Razem:   9 141 141 158 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Pszczyńskiego Zarządu Edukacji 
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Pozostałe placówki 

 Absolwenci gimnazjów mogą kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych 

zlokalizowanych na terenie Pszczyny. Należą do nich: 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie, 

 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, 

 Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, 

 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół nr 3 im. Janusz Korczaka 

w Pszczynie, 

 III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie. 

 Organizatorem powyższych placówek oświatowych jest Powiat Pszczyński. Wyjątek 

stanowi III Liceum Ogólnokształcące, które prowadzi Gmina Pszczyna. W roku szkolnym do 

liceum uczęszczało 244 uczniów, o ponad 5% mniej niż w roku szkolnym 2011/2012. 

Licealiści uczą się w 11 oddziałach i mają do dyspozycji pełną infrastrukturę, taką jak: sala 

gimnastyczna, pracownie komputerowe oraz świetlicę szkolną. 

 

Jakość kształcenia 

Jakość kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Pszczyna 

przeanalizowano w oparciu o wyniki sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu 

gimnazjalnego. 

 Wyniki sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej z 2015 wskazują, że średni 

wynik uczniów z Gminy Pszczyna jest wyższy niż średni wynik w województwie (ryc.15). 

 

 
Ryc.15. Wyniki sprawdzianu po klasie VI 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.oke.jaworzno.pl 

 
Najmłodsi uczniowie w Gminie osiągnęli wyższą punktację, zarówno 

w części I egzaminu (język polski, matematyka), jak i części II (język angielski) niż ich 

koledzy w Powiecie i Województwie. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jedynie 

w przypadku egzaminu z języka polskiego uczniowie pszczyńscy osiągnęli nieco niższy 

średni wynik. Wśród szkół, których uczniowie wypadli najlepiej na koniec VI klasy, wymienić 

należy przede wszystkim SP 2, SP 3, SP 4, SP 18 w Pszczynie, SP 11 w Porębie, Szkołę 

w Jankowicach i Studzienicach. Najsłabiej natomiast wypadły wyniki uczniów 

z SP 1 w Pszczynie (gdzie na niski końcowy wynik wpłynęła słaba ocena egzaminu 

z matematyki) oraz Szkoła w Wiśle Wielkiej, Ćwiklicach i Studzionce. 
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Tab.11. Wyniki sprawdzianu po klasie VI według szkół 

Nazwa placówki 
Miejscowość 

część I część II 

wynik średni 
(%) 

j. polski  
(%) 

matematyka 
(%) 

j. angielski 
(%) 

SP 1 Pszczyna 56,1 63,0 48,9 70,2 

SP 2 Pszczyna 71,3 72,0 70,7 86,8 

SP 3 Pszczyna 73,5 70,4 76,8 80,4 

SP 4 Pszczyna 71,7 76,3 66,7 84,8 

ZSP Czarków 62,6 66,3 58,3 75,3 

SP 7 Ćwiklice 58,4 67,5 49,1 82,6 

SP 8 Rudołtowice 68,1 74,4 61,8 76,9 

ZSP Łąka 64,1 72,0 55,5 73,0 

ZSP Piasek 68,1 70,3 65,6 71,5 

SP 11 Poręba 73,8 74,1 73,5 88,5 

SP 12 Studzionka 59,8 68,2 50,8 69,4 

SP 13 Wisła Mała 67,4 66,9 68,1 73,1 

ZSP Wisła Wielka 57,1 65,5 48,2 77,5 

ZSP Jankowice 72,8 76,9 68,4 81,3 

ZSP Studzienice 70,9 73,0 68,8 80,6 

SP 18 Pszczyna 70,3 74,8 65,6 79,3 

SP 19 Brzeźce 68,9 72,8 65,0 70,5 

Gmina Pszczyna 66,2 70,3 62,0 77,0 

Powiat 
Pszczyński 66,2 71,5 60,7 77,4 

Województwo 
Śląskie 65,8 72,4 58,9 78,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.oke.jaworzno.pl 

 

 

Wyniki dla egzaminu końcowego w Gimnazjum na koniec roku szkolnego 2014/2015 

wskazują, że w przypadku części humanistycznej (język polski, historia i WOS) oraz 

matematyczno-przyrodniczej uczniowie Pszczyńscy mieli wyniki nieznacznie lepsze niż ich 

koledzy w województwie. Najsłabiej na tle regionu wypadały wyniki z języka angielskiego. 

Natomiast w przypadku uczniów zdających język niemiecki i francuski, odnotowano dużo 

wyższe średnie wyniki niż w województwie śląskim. 

Analizując poziom wyników w wybranych szkołach należy przede wszystkim zwrócić 

uwagę, że gimnazjaliści w Gminie osiągnęli wyniki słabsze niż średnia ocena w Powiecie. 

Tym samym może być to sygnał dla konieczności podjęcia stosownych działań w celu 

wyrównania poziomu i poprawy sytuacji. Analiza wyników dla poszczególnych szkół 

wskazuje na duże zróżnicowanie. W przypadku przedmiotów humanistycznych najlepiej 

ocenieni zostali uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pszczynie, ale też Gimnazjum w Studzionce. 

Część matematyczno-przyrodnicza okazała się mocną stroną Gimnazjum nr 3 w Pszczynie. 
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Ryc.16. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.oke.jaworzno.pl 

 

 
Tab.12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego według szkół.   

Przedmiot 
PG 1 

Pszczyna 
PG 2 

Pszczyna 
PG 3 

Pszczyna 
PG 4 

Pszczyna 
PG 5 

Studzionka 
Gmina 

Pszczyna 

Powiat 
Pszczyń

ski 

Woj. 
Śląskie 

j. polski 65,3 64,7 63,5 67,4 66,0 63,0 64,2 61,9 

historia i WOS 67,4 65,4 63,7 65,8 65,4 63,7 64,5 63,5 

matematyka 53,3 54,2 53,1 50,2 51,4 50,3 50,5 47,3 

przedmioty 
przyrodnicze 

52,8 52,9 55,2 51,0 49,2 51,0 51,6 49,5 

j. angielski 
(podst.) 

75,0 70,0 64,0 67,7 63,7 64,7 66,3 67,6 

j. niemiecki 
(podst.) 

61,5 96,5 x 61,4 x 62,9 61,2 57,9 

j. francuski 
(podst.) 

86,6 x x x 82,9 85,5 85,5 72,6 

j. angielski 
(rozszerz.) 

56,7 52,2 43,9 45,8 43,4 45,6 47,5 47,8 

j. niemiecki 
(rozszerz.) 

83,3     71,5 x 81,3 67,0 49,4 

j. francuski 
(rozszerz.) 

100 x x x x x x x 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.oke.jaworzno.pl 

 
 

Jakość kształcenia na poziomie gimnazjalnym obrazują również wskaźniki 
edukacyjnej wartości dodanej (EWD)11. Metoda ta pozwala zmierzyć wkład szkoły w wyniki 
nauczania. By można je zastosować, potrzebne są wyniki dwóch pomiarów osiągnięć 
szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Polski system 
egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania EWD dla gimnazjów (sprawdzian w klasie VI 
szkoły podstawowej jako miara na wejściu, egzamin gimnazjalny jako miara na wyjściu). 
Wskaźnik EWD pozwala zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania, jest swoistą miarą 
postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Wskaźnik umożliwia 
sklasyfikowanie danego gimnazjum do jednej z grup: 

 szkoły wspierającej, 

                                            
11

 http://gimnazjum.ewd.edu.pl/?pstr=1. 
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 szkoły sukcesu, 

 szkoły niewykorzystanych możliwości, 

 szkoły wymagającej pomocy. 

 
 
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych dla lat 2010-2012 oraz 2012-2014: 
     Gimnazjum nr 2 w Pszczynie      Gimnazjum nr 4 w Pszczynie 

     Gimnazjum nr 1 w Pszczynie      Gimnazjum nr 5 w Studzionce 
     Gimnazjum nr 3 w Pszczynie   

 
Część humanistyczna 

 

  
 

Część matematyczno-przyrodnicza 

 
Ryc.17. Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) dla gimnazjów w Gminie Pszczyna 

Źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 

 

 

Wyniki edukacyjnej wartości dodanej, w przypadku części humanistycznej, wskazują 

na progres w przypadku każdego Gimnazjum w Gminie Pszczyna. Na szczególną uwagę 

zasługuje Gimnazjum w Studzionce oraz Gimnazjum nr 2 w Pszczynie, które z grupy 

jednostek wymagających wsparcia przesunęły się do grupy Szkół sukcesu. Podobnie 

wygląda sytuacja w przypadku ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 

Generalnie gimnazja Pszczyńskie oscylują wokół średniej dla wszystkich Szkół w regionie. 

Zmiana trendu na podstawie Edukacyjnej Wartości Dodanej wskazuje, że pomimo słabszych 

wyników końcowych na tle Powiatu, placówki oświatowe zmierzają w dobrym kierunku pod 

względem jakości kształcenia. 
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III.1.5 Kultura i sport  

 
 Gmina Pszczyna zapewnia mieszkańcom możliwość korzystania z bazy sportowo-

rekreacyjnej, obejmującej m.in.: boiska, hale sportowe, baseny, place zabaw dla dzieci. 

Obiekty dostępne dla mieszkańców pozostają w zarządzie jednostki budżetowej Gminy -

Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, poszczególnych szkół lub klubów sportowych. 

 Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu (MORiS) to jednostka budżetowa Gminy powołana 

do prowadzenia i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi. W skład obiektów tej 

jednostki wchodzą: 

 Stadion Miejski im. Jana Larysza w Pszczynie, 

 Hala Sportowa przy ul. Basztowej 4 w Pszczynie, 

 Ośrodek Sportów Wodnych w Łące przy ul. Piotra Skargi 44, 

 lodowisko (obiekt sezonowy działający od grudnia do lutego na terenie 

Pszczyńskiego Rynku), 

 kompleks boisk Orlik w Piasku. 

 

 Na terenie Gminy zlokalizowane są także boiska sportowe, które pozostają pod 

zarządem MORiS w Pszczynie. Są to: 

 boisko sportowe w Łące, 

 boisko sportowe w Rudołtowicach, 

 boisko sportowe w Ćwiklicach, 

 boisko sportowe w Studzienicach, 

 boisko sportowe w Jankowicach, 

 boisko sportowe w Piasku, 

 boisko sportowe w Czarkowie, 

 boisko sportowe w Porębie, 

 boisko sportowe w Łące, 

 boisko sportowe w Wiśle Wielkiej, 

 boisko sportowe w Brzeźcach, 

 boisko sportowe w Studzionce. 

 

 Mieszkańcy Gminy mają także możliwość korzystania z boiska sportowego w Wiśle 

Małej oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZS 1 w Pszczynie (zarząd Pszczyńskiego 

Zarządu Edukacji), kompleksu Boisk Orlik przy ul. Zamenhofa w Pszczynie (zarząd 

Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji) oraz prywatnego boiska klubu ATS Orły Mirosława 

K. 

 Wśród dostępnej infrastruktury sportowej należy wymienić ponadto cztery kryte 

pływalnie działające przy placówkach oświatowych: PG 4 w Pszczynie, SP 15 

w Jankowicach, SP 12 w Studzionce oraz Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie. 

 Dużym atutem Gminy pod względem zasobów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

jest lokalizacja m.in.: kortów tenisowych, skate-parku, pola golfowego oraz strzelnicy. 

 Na szczególną uwagę zasługuje fakt podejmowania stale działań zmierzających do 

poprawy jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie całej Gminy. Na obszarach 

wiejskich realizowane były przedsięwzięcia finansowane w ramach działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, takie jak:  
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 przygotowanie zadaszonych miejsc grillowych (Jankowice, Studzienice, Poręba, 

Piasek, Brzeźce, Ćwiklice, Wisła Wielka); 

 montaż elementów małej architektury oraz miejsc na cele rekreacyjno – kulturalne 

(Łąka, Wisła Mała, Studzionka, Piasek); 

 Remont boisk sportowych (Ćwiklice, Poręba, Rudołtowice); 

 Budowa infrastruktury towarzyszącej boiskom sportowym (Czarków, Ćwiklice, 

Poręba, Studzienice); 

 Budowa lub przebudowa ogrodzenia boisk sportowych (Jankowice, Wisła Mała); 

 

 Na terenie Gminy Pszczyna aktywnych jest wiele organizacji działających w sferze 

sportu i rekreacji. Związki, kluby i stowarzyszenia sportowe zajmują się różnorodnymi 

dziedzinami sportu i umożliwiają mieszkańcom aktywność sportową. 

 
 
Tab.13. Wykaz klubów sportowych Gminy Pszczyna (stan na marzec 2015 r.) 
Nazwa klubu 

STOWARZYSZENIE BUDO – POLSKA  

LUDOWY KLUB SPORTOWY PSZCZYNA 

LUDOWY KLUB SPORTOWY STUDZIENICE 

LUDOWY KLUB SPORTOWY PORĘBA 

PSZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE SZACHOWE 

LUDOWY KLUB SPORTOWY GROBLA ĆWIKLICE 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportów Walki Pszczyńska Akademia Sztuki Walki* 

KLUB SPORTOWY RINGÓWKA ĆWIKLICE 

AMATORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE JAKUB PSZCZYNA 

KLUB SPORTOWY GRAVITY PSZCZYNA 

KLUB PŁETWONURKÓW PARTNUR 

PSZCZYŃSKI LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI PLESSÓWKA 

KLUB SPORTOWY PSZCZYŃSKIE ŻUBRY 

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ W PSZCZYNIE 

KLUB SPORTOWY MX PSZCZYNA 

SZKÓŁKA PIŁKARSKA SOCCER KIDS 

KLUB SPORTÓW WALKI EL TORO 

PSZCZYŃSKI KLUB TENISOWO – NARCIARSKI GREG TEAM 

KLUB SPORTOWY „ACTIVE” 

Amatorskie Towarzystwo Sportowe Orły Mirosława K  

Pszczyńskie Towarzystwo Sportowe 

Miejski Klub Sportowy „Iskra” 

Pszczyński Klub Piłkarski „Mieszko” 

Ludowy Klub Sportowy Rudołtowice - Ćwiklice 

Ludowy Klub Sportowy Czarków 

Ludowy Klub Sportowy Wisła Wielka 

Ludowy Klub Sportowy Brzeźce 

Ludowy Klub Sportowy „Czarni Piasek” 

Ludowy Klub Sportowy „Łąka” 

Pszczyńskie Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Relaks” 

Ludowy Klub Sportowy Wisła Mała 

Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Jankowice 

Pszczyński Ludowy Klub Sportowy 

Ludowy Klub Sportowy Studzionka 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Zryw” 

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Studzionce 

Uczniowski Klub Sportowy „Żubry Jankowice” 

Międzyszkolny  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Plesbad” 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Koszykarski Pszczyna 
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Uczniowski Klub Sportowy „Studzionka” 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Starówka” 

Uczniowski Klub Sportowy „Poligon” 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Tenisa Stołowego - Pszczyna 

Uczniowski Klub Sportowy „Budo” 

Uczniowski Klub Sportowy „LKS ZSR” 

Ludowy Kolarski Uczniowski Klub Sportowy w Pszczynie 

Uczniowski Klub Sportowy Centrum Pszczyna 

Uczniowski Klub Sportowy Moris Pszczyna 

Uczniowski Klub Sportowy Bike Team Pszczyna 

Uczniowski Klub Sportowy – Turystyczny „DIABLAK” 

Szkolny Klub Sportów i Turystyki Górskiej i Nizinnej „Wichura”   

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” Silesia Pszczyna 

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Ruły United 

Uczniowski Klub Sportowy PlessWave 

*organizacja w likwidacji 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pszczynie 

 
 W Gminie Pszczyna odbywa się wiele zawodów i imprez sportowych, zarówno 

o zasięgu lokalnym, jak też o charakterze powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. 

 
Tab.14. Imprezy sportowe na terenie Gminy 

Nazwa imprezy Organizator 
Charakter imprezy 

(lokalny, powiatowy, 
wojewódzki, ogólnopolski) 

Czas 
trwania 
(ilość 
dni) 

Szacunkowa 
ilość 

uczestników 

XVII Noworoczny Turniej 
Badmintona o Puchar 
Burmistrza i Starosty 
Pszczyńskiego 

MORiS 
POSiR 

ogólnopolski/ 
międzynarodowy 

2 180 

Turnieje Badmintona Grand 
Prix Pszczyny 

MORiS/ 
PLESBAD 

lokalny 4 150 

Turnieje Siatkówki Chłopców 
Grand Prix Pszczyny 

MORiS lokalny 4 100 

Turnieje Tenisa Stołowego 
Grand Prix Pszczyny 

MORiS lokalny 5 160 

Halowy Turniej Pszczyńskich 
Drużyn o Puchar Burmistrza 
Pszczyny 

MORiS lokalny 1 150 

Halowy Turniej Trampkarzy  
o Puchar Dyrektora MORiS 

MORiS wojewódzki 1 100 

 Mistrzostwa Pszczyny i Ziemi 
Pszczyńskiej w Narciarstwie 
Alpejskim 

MORiS powiatowy 2 200 

Mistrzostwa Pszczyny 
w Biegach Łyżwiarskich 

MORiS lokalny 2 80 

Halowy Turniej Oldbojów MORiS wojewódzki 1 100 

Pszczyńskie Spotkania z 
Przygodą 

MORiS ogólnopolski 1 300 

Pszczyńska Olimpiada 
Przedszkolaków 

MORiS lokalny 2 850 

Pszczyński „Bieg w Parku” MORiS/ LKS 
PSZCZYNA 

wojewódzki 1 240 

Czwartki lekkoatletyczne MORiS powiatowy/ogólnopolski 9 600 

Liga lekkoatletyczna  MORiS powiatowy 4 180 

Pszczyńska Liga Orlików 
i Młodzików 

MORiS lokalny 10 150 

V Pszczyński Halowy Turniej 
Piłki Siatkowej Niesłyszących 

MORiS ogólnopolski 1 50 

Majówka Konna  MORiS wojewódzki 1 101 

Puchar Polski w Klasie 
Omega 

MORiS ogólnopolski 3 200 
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Puchar Polski w Klasie 
OPTIMIST 

MORiS ogólnopolski 2 150 

IV Pszczyński Bieg Uliczny 
o Puchar Carbo Asecura 

MORiS ogólnopolski 1 800 

Międzynarodowy Integracyjny 
Turniej Szachowy 

MORiS ogólnopolski/ 
międzynarodowy 

4 250 

Zawody Konne w Skokach 
przez Przeszkody 

MORiS wojewódzki 1 200 

Memoriał Jana Larysza MORiS ogólnopolski 1 220 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pszczynie 

 
 

Działalność kulturalna w Gminie Pszczyna prowadzona jest na wielu płaszczyznach, 

począwszy od organizacji i koordynacji imprez kulturalnych, poprzez upowszechnianie 

wiedzy i kultury, do zaspokajania potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy. 

W Gminie działa Pszczyńskie Centrum Kultury (PCKul). Jest to samorządowa 

instytucja kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturowej, 

polegającej na tworzeniu, ochronie i upowszechnieniu kultury. Zakres działalności obejmuje: 

 rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, 

 przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych, 

 kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

 tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, wspierania 

amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja inicjatyw kulturalnych, 

 tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz wspieranie twórczości folklorystycznej, 

 edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę12. 

 

Centrum działa bardzo aktywnie na rzecz rozwoju potencjału kulturalnego 

mieszkańców Gminy. Rocznie organizowanych jest ponad 150 imprez, w zajęciach 

organizowanych przez PCKul w każdym tygodniu uczestniczy prawie pół tysiąca osób 

(zajęcia plastyczne, taneczne, ceramiczno-plastyczne, rytmiki, muzykoterapii, decoupage, 

rysunek i malarstwo, taniec nowoczesny, szachy, joga). Centrum wpiera także prawie 

20 zespołów folklorystycznych i młodzieżowych. Są to m.in.: Rozrywkowy Zespół Wokalny 

"Daisy's Ladies", grupa teatralna Error, Zespoły Śpiewacze (Brzeźczanie, Czarkowianki, 

Jankowiczanki, Studzieńczanie, Wiślanie), Zespoły Regionalne (Ćwiklice, Dolanie z Łąki, 

Pszczyna), Zespół Obrzędowy "Pioskowianie", Zespół Pieśni i Tańca "Rudołtowice", "Małe 

Jankowianki" i kapela "Grajki", "Mali Studzieńczanie"13. Jednym z kluczowych problemów 

ośrodka jest brak infrastruktury lokalowej zapewniającej uczestnikom właściwe i nowoczesne 

warunki uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych. 

Na podstawie podejmowanych inicjatyw można stwierdzić, że działalność jednostek 

promujących wydarzenia kulturalne w dobrym stopniu zaspokaja podstawowe potrzeby 

kulturalne mieszkańców Gminy. Należy jednak stale pamiętać o dużej kulturotwórczej roli, 

jaką na terenach wiejskich pełnią świetlice oraz nowo powstałe obiekty, tzw. "Serca Wsi". 

Zgodnie z Projektem "Serce Wsi -  modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej 

społeczności" na terenach wiejskich powstały wiaty - zadaszenia typu grill (Jankowice, 

Studzienice, Poręba, Piasek, Wisła Wielka, Brzeźce, Ćwiklice, Rudołtowice) czy mała scena 

na cele rekreacyjno - kulturalne (Łąka). Obiekty te mają służyć na rzecz integracji 

społeczności lokalnej. 

                                            
12

 na podstawie Uchwały Nr XXXIV/426/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. 
w sprawie Statutu Pszczyńskiego Centrum Kultury. 
13

 www.pckul.pl  
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Aktywną działalność w sferze kultury, w szczególności czytelnictwa, prowadzi 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie. Działa ona od 1947 roku. Sieć 

placówek bibliotecznych obejmuje Bibliotekę Centralną, cztery filie na terenie miasta oraz 

10 filii wiejskich. Praca biblioteki została skomputeryzowana i zautomatyzowana, a czytelnicy 

mają możliwość wyszukiwania, rezerwowania i zamawiania pozycji książkowych przez 

Internet. Na koniec 2014 roku zarejestrowanych było w sumie 8729 czytelników, którzy mogli 

korzystać ze zbiorów książek o łącznym woluminie 135 407 sztuk, książek mówionych (948 

szt.)14. Biblioteka jest ponadto organizatorem różnego rodzaju przedsięwzięć i projektów 

czytelniczo - kulturalnych. W 2014 roku zorganizowano ich 270 i uczestniczyło w nich 11 914 

osób. 

 
Tab.15. Stan Czytelnictwa. Biblioteki w Gminie Pszczyna – stan na 2014 rok 

L
P 

Nazwa placówki 
Liczba 

pracowników 
Liczba 

woluminów 

Wypożyczenia 
woluminów na 

zewnątrz 

Liczba 
odwiedzin 

Liczba 
czytelników 

zarejestrowanych 

 
1 

Filia nr 1  
Pszczyna,  
Zgrzebnioka 14 

 
1,1 

 
9323 

 
13870 

 
7535 

 
708 

 
2 

Filia nr 3 
Pszczyna,  
Bednorza 1 

 
1,1 

 
8197 

 
10352 

 
5337 

 
536 

 
3 

Filia nr 5 
Pszczyna, 
Staromiejska 43 

 
0,6 

 
4794 

 
11569 

 
6441 

 
394 

 
4 

Filia nr 6 
Pszczyna, 
K. Wielkiego 5 

 
1,0 

 
11257 

 
9795 

 
10181 

 
884 

 
5 

Filia Brzeźce 
Ofiar faszyzmu 
10 

 
0,6 

 
4968 

 
4314 

 
2213 

 
149 

 
6 

Filia Czarków 
Powstańców Śl. 
25a 

 
1,1 

 
6165 

 
6762 

 
3202 

 
310 

 
7 

Filia Ćwiklice 
Zawadzkiego 15 

 
0,9 

 
6424 

 
13169 

 
6598 

 
564 

 
8 

Filia Jankowice 
Żubrów 36A 

 
0,8 

 
5184 

 
9403 

 
5969 

 
448 

 
9 

Filia Łąka 
Fitelberga 1 

 
0,5 

 
8206 

 
6126 

 
2727 

 
353 

 
10 

Filia Piasek 
Katowicka 63 

 
1,3 

 
13636 

 
11779 

 
10954 

 
685 

 
11 

Filia Studzienice 
Szewczyka 93 

 
0,6 

 
6012 

 
4740 

 
4309 

 
260 

 
12 

Filia Studzionka 
Jordana 3A 

 
0,3 

 
5995 

 
4053 

 
4205 

 
303 

 
13 

Filia Wisła Mała 
Pawia 42 

 
0,6 

 
4079 

 
2036 

 
1665 

 
183 

 
14 

Filia Wisła  
Wielka 
Cieszyńska 23 

 
0,6 

 
6875 

 
2986 

 
2601 

 
242 

 
 
15 

Biblioteka  
Centralna,  
Piastowska 1 

 
11,3 

 
34292 

 
41573 

 
28998 

 
2710 

 RAZEM: 22,4 135407 152527 102935 8729 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pszczynie 

W Pszczynie działa także filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, 

zlokalizowana przy ul. Ks. bpa B. Bogedaina 24 w Pszczynie. 

                                            
14

 dane Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz strona www.biblioteka-pszczyna.home.pl 
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Nowością w sferze kultury i rozrywki, która działa zaledwie od końca czerwca br. jest 

kino – kawiarnia „Łyk Kultury”. Miejsce to stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców 

w zakresie dostępu do kina. Obiekt będzie stanowił szczególne miejsce na mapie miasta. 

Jest to połączenie kina studyjnego z kawiarnią, gdzie goście będą mogli spędzić przyjemnie 

i kulturalnie czas. 

Działania kulturalne uzupełnia i wspiera (zgodnie z opracowaną w 2012 roku 

Strategią Promocji Pszczyny) Referat Promocji Urzędu Miejskiego. Poza współpracą 

z innymi organizatorami w zakresie prezentacji imprez kulturalnych na rynku lokalnym 

i regionalnym, pracownicy Referatu organizują kilka cyklicznych wydarzeń, które na stałe 

wpisały się w gminny kalendarz imprez. Są to m.in. Daisy Days, Ogrody Daisy, Spotkania 

z Kulturą Żydowską.   

 
 

III. 2 Sfera gospodarcza 

III.2.1 Rynek pracy  

 
Sytuacja na lokalnym rynku pracy w Gminie Pszczyna uwarunkowana jest przede 

wszystkim jej położeniem względem dużego ośrodka przemysłowego (Metropolia 

Górnośląska) oraz wewnętrznym potencjałem Gminy. Restrukturyzacja przemysłu oraz 

konieczność dostosowania do nowych wyzwań stawianych lokalnym gospodarkom 

przyczyniła się do ukształtowania obecnej sytuacji na pszczyńskim rynku pracy. 

Liczba osób pracujących, zamieszkujących Gminę Pszczyna, generalnie wzrasta 

(ryc.18)15. W strukturze pracujących przewagę stanowią kobiety, co najprawdopodobniej 

wynika z kryzysu tradycyjnych sektorów gospodarki. 

Na terenie Powiatu Pszczyńskiego16 największą rolę w tworzeniu miejsc pracy 

odgrywa przemysł i budownictwo oraz działalność usługowa, co odpowiada ogólnokrajowym 

trendom w kształtowaniu struktury rynku pracy. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest m.in. 

spadek liczby zatrudnionych w I sektorze gospodarki (rolnictwo), co jest efektem zarówno 

odchodzenia od tego źródła utrzymania, jak również stałego zwiększania stopnia 

zmechanizowania produkcji rolnej i zmniejszenia zapotrzebowania na pracowników. Analiza 

struktury zatrudnienia wskazuje także na względne nasycenie działalnością usługową. 

Od 2013 roku sektory usługowe charakteryzują się stałą liczbą osób zatrudnionych w tzw. 

III sektorze. 

                                            
15

 Statystyki GUS nie uwzględniają pracujących w  indywidualnych gospodarstwach rolnych, małych 
firmach (do 9 os.) oraz w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej 
i bezpieczeństwa publicznego. 
16

 Dane dotyczące struktury zatrudniania nie są agregowane w statystyce publicznej dla poziomu 
Gminy. 



35 
 

 
Ryc.18. Liczba pracujących w Gminie Pszczyna w latach 2010-2014 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pszczynie 

 
 
Tab.16. Zatrudnieni według wybranych sekcji PKD 2007 w latach 2010-2013 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 5 121 5 100 5 066 5 047 

przemysł i budownictwo 16 823 17 466 18 088 18 662 

handel; naprawa pojazdów 
samochodowych; transport i gospodarka 
magazynowa; zakwaterowanie i 
gastronomia; informacja i komunikacja 3 772 3 574 3 730 3 722 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa; 
obsługa rynku nieruchomości 583 559 529 579 

pozostałe usługi 7 047 6 536 6 866 7 034 

 33 346 33 235 34 279 35 044 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS. 

 
 

Z punktu ekonomicznej i społecznej oceny rynku pracy ważna jest ocena poziomu 

średniego wynagrodzenia za pracę. Według danych GUS za 2013 rok, w Powiecie 

Pszczyńskim poziom świadczeń płacowych odstaje od przeciętnego poziomu wynagrodzeń 

w kraju i nie przekracza poziomu 3 148,91 zł brutto. Stosunek do przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej wynosił tym samym ok. 81,2%. 

Zmiany na lokalnym i regionalnym rynku pracy wpływają na kształtowanie się jednego 

z najbardziej niekorzystnych zjawisk społecznych, jakim jest bezrobocie. Powiat Pszczyński 

pod  tym względem charakteryzuje się stosunkowo korzystną sytuacją. Stopa bezrobocia 

rejestrowanego (wskazująca udział osób pozostających bez pracy w stosunku do ludności 

aktywnej zawodowo) w 2014 roku wyniósł 5,6% i była prawie dwukrotnie niższa od wartości 

dla województwa i kraju. Podobne dysproporcje wykazuje wskaźnik udziału bezrobotnych 

względem liczby osób w wieku produkcyjnym. W 2014 roku wartość wskaźnika wyniosła 

3,7% i była o 2,4 punktu procentowego niższa niż średnia dla województwa śląskiego. 

W samej Gminie Pszczyna zgodnie z danymi GUS bez pracy pozostawało 4,5% 

mieszkańców będących w wieku produkcyjnym. 
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Ryc.19. Udział bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach 

2010-2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Na terenie Gminy Pszczyna w 2014 roku zarejestrowanych było 1 457 bezrobotnych, 
co stanowiło 56% wszystkich bezrobotnych w Powiecie.  

 
Tab.17. Bezrobocie na terenie Gminy Pszczyna w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem 1 421 1 562 1 823 1 825 1 457 

   kobiety 807 978 1 116 1 008 877 

   mężczyźni 614 584 707 817 580 

z
 o

g
ó

łe
m

 

do 25 roku życia 351 409 430 405 260 

powyżej 50 roku życia 342 321 419 404 392 

w
y
k
s
z
ta

łc
e
n

ie
 

wyższe 172 170 217 236 193 

policealne i średnie 

zawodowe 
284 332 386 363 284 

ogólnokształcące 162 175 208 204 167 

zasadnicze zawodowe 459 512 568 576 438 

gimnazjalne i poniżej 344 373 444 446 375 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

 
Dynamika zmian w zakresie bezrobocia wskazuje generalnie na trend wzrostowy. 

Wyjątek stanowi ostatni rok analizy, w którym zanotowano wyraźny spadek liczby 

bezrobotnych względem 2013 roku (tab. 17). Wśród osób pozostających bez pracy 

przewagę (60%) stanowią kobiety, co wskazuje na stałą konieczność minimalizacji skutków 

zmian na rynku pracy. Grupą społeczną szczególnie narażoną na wykluczenie z powodu 

bezrobocia są także osoby starsze, które stanowią prawie 30% pozostających bez pracy 

w Pszczynie. Udział ten jest silnie skorelowany z udziałem bezrobotnych o najniższym 

wykształceniu (wykształcenie gimnazjalne i poniżej oraz zasadnicze zawodowe). W 2014 

roku udział tej grupy bezrobotnych wyniósł ponad 55%. Niemniej jednak należy pamiętać, że 

obecnie na rynku pracy poszukiwani są pracownicy wykwalifikowani w zawodach 
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technicznych. Istnieje jednak konieczność dostosowania kwalifikacji do wymagań 

nowoczesnej gospodarki. Oczekuje się, że w najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie 

na pracowników posiadających wykształcenie zawodowe w wybranych branżach 

przemysłowych. 

Niekorzystną sytuacją z punktu oceny problemu bezrobocia w Gminie Pszczyna jest 

wzrost udziału długotrwale bezrobotnych: z 37% w 2012 roku do 46,8% w 2014 roku (tab. 

18).Interesujący jest fakt, że rzeczywista liczba osób spełniająca to kryterium utrzymuje się 

na podobnym poziomie, przy znaczącym spadku liczby bezrobotnych ogółem. Może to 

oznaczać, że na terenie Gminy Pszczyna jest grupa osób, której status na rynku pracy raczej 

nie ulegnie zmianie. Może być to spowodowane szeregiem czynników, takich jak: brak 

odpowiednich kwalifikacji zawodowych, wiek utrudniający podjęcie nowej pracy (pow. 50 lat), 

ale też nawet brak realnych chęci zmiany swojej sytuacji życiowej. 

 
 
Tab.18. Struktura bezrobotnych wg wybranych kryteriów 

 2012 2013 2014 

Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych 113 113 95 

Liczba bezrobotnych długotrwale 674 756 682 

Liczba bezrobotnych uprawnionych do zasiłku 335 268 223 

Liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych 534 509 337 

Liczba bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do lat 18 165 152 124 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

 
 
Tab.19. Bezrobotni według miejscowości w Gminie Pszczyna w latach 2010-2014 (dane 
szacunkowe) 

Miejscowości 
2010 2011 2012 2013 2014 

dynamika 

2010-2014 (%) 

a b a b a b a b a b a b 

Brzeźce 16 5 22 6 29 13 33 11 23 12 144 240 

Czarków 62 17 60 23 87 36 97 37 79 36 127 212 

Ćwiklice 71 21 76 25 98 38 74 36 55 18 77 86 

Jankowice 64 22 71 26 89 34 73 28 60 22 94 100 

Łąka 73 14 86 28 82 24 104 32 70 28 96 200 

Poręba 23 6 27 7 34 9 35 9 28 13 122 217 

Piasek 108 36 111 44 103 46 125 54 102 52 94 144 

Rudołtowice 28 9 29 10 32 12 32 12 27 12 96 133 

Studzienice 51 13 61 23 72 32 65 28 51 24 100 185 

Studzionka 38 11 55 14 73 22 67 36 56 33 147 300 

Wisła Mała 34 17 33 15 44 14 45 15 40 18 118 106 

Wisła Wielka 47 16 75 20 80 24 86 28 65 36 138 225 

Miasto Pszczyna 806 271 856 310 1 000 370 989 430 801 378 99 139 

Razem 1 421 458 1 562 551 1 823 674 1 825 756 1 457 682 103 149 

a - ogółem 
b - długotrwale 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

 
Struktura przestrzenna bezrobocia w Gminie wskazuje na duże zróżnicowanie 

(tab.19), zarówno pod względem bezwzględnej liczby osób zarejestrowanych, jak również 

pod względem dynamiki zmian. 
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Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy zapewniona jest przez Powiatowy Urząd 

Pracy (PUP). Dla mieszkańców Gminy Pszczyna dostępne były wszystkie formy wsparcia 

pozostające w dyspozycji PUP. Formy wsparcia oferowane przez jednostkę to: szkolenia, 

staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, poradnictwo 

indywidualne, zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia aktywizacyjne, 

podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów wyposażania stanowiska pracy, dotacja na 

uruchomienie działalności gospodarczej.  W sumie w 2014 roku skorzystało z niej 1310 

bezrobotnych, najwięcej bo ponad 52% z poradnictwa indywidualnego oraz ze stażu (24%).  

 
 
Tab.20. Efektywność zatrudnienia (na podstawie podjęć pracy) w latach 2012-2014  

 Formy wsparcia 

2012 2013 2014 

Powiat 
Gmina 

(szacunkowo) 
Powiat 

Gmina 

(szacunkowo) 
Powiat 

Gmina 

(szacunkowo) 

szkolenie 62,7% 58,8% 50,4% 48,4% 50,9% 52,1% 

staż 49,1% 48,8% 56,5% 60,4% 58,8% 61,9% 

prace interwencyjne 97,7% 95,2% 100,0% 100,0% 93,5% 89,3% 

roboty publiczne 62,5% - 25,0% 0,0% 76,2% 70,0% 

prace społecznie 

użyteczne 
32,8% 23,8% 14,9% 21,1% 9,5% 0,2% 

poradnictwo indywidualne 24,8% 23,5% 29,8% 28,5% 33,1% 32,0% 

zajęcia z zakresu 

aktywnego poszukiwania 

pracy 

10,6% 6,7% 29,7% 27,3% 33,3% 16,7% 

zajęcia aktywizacyjne 13,3% 20,6% 61,0% 50,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

 
 

Działalność podejmowana na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców przynosi 

różne efekty. Analiza danych PUP wskazuje, że najwyższa efektywność zatrudnienia 

charakteryzuje takie formy wsparcia, jak: prace interwencyjne, zajęcia aktywizacyjne oraz 

staże (tab. 20). Na terenie Gminy w latach 2012-2014 z 16 do 32 wzrosła liczba 

bezrobotnych, którzy podjęli pracę na stanowisku utworzonym w ramach refundacji kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Również w tym samym 

czasie prawie dwukrotnie wzrosła liczba osób, którzy otrzymali dotację na uruchomienie 

działalności gospodarczej (z 25 do 46). 

Na uwagę zasługuje fakt, że na terenie Gminy Pszczyna realizowane były bądź są 

w trakcie realizacji projekty finansowane z zewnętrznych środków pomocowych, 

dedykowane rozwiązaniu problemów bezrobocia bezpośrednio dla mieszkańców wybranych 

sołectw. Należy tu wymienić: 

 „Aktywni na rynku pracy – wykorzystanie narzędzi IT w życiu mieszkańców Sołectwa 

Studzienice Gminy Pszczyna”; 

 „Nowe perspektywy – wsparcie kobiet sołectwa Jankowice”;  

 „Nowa perspektywa, nowe możliwości – wsparcie dla mieszkańców Sołectwa 

Brzeźce Gminy Pszczyna”; 

 „Komputer na start – wsparcie dla mieszkańców Sołectwa Studzionka Gminy 

Pszczyna”. 
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III.2.1 Przedsiębiorczość  

 
Lokalne uwarunkowania i tradycje w Gminie Pszczyna wpłynęły na rozwój 

przedsiębiorczości. Na terenie Gminy w 2014 roku zarejestrowanych było 6389 podmiotów 

gospodarczych, co stanowiło 57,5% wszystkich przedsiębiorstw w Powiecie Pszczyńskim. 

Rozmieszczenie podmiotów gospodarczych na terenie Gminy jest stosunkowo 

"równomierne" - 61% firm zarejestrowanych było na terenie miasta, 59% na obszarach 

wiejskich. Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON w latach wzrosła w latach 2010-

2014 o 3% (o 0,7% więcej niż średni przyrost w województwie). 

Szczególną miarę oceny aktywności gospodarczej stanowi współczynnik 

przedsiębiorczości opisujący liczbę podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne 

przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym. Tak skonstruowany współczynnik 

wskazuje na wyższą przedsiębiorczość na terenie Gminy niż w całym województwie (ryc. 

20). Jest to pozytywny przejaw procesów społeczno - gospodarczych zachodzących na tym 

terenie. Dobrze rozwinięta sfera działalności indywidualnej, tzw. sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw daje szanse na właściwy rozwój danej jednostki. Zapewnia on bowiem 

dywersyfikację struktury gospodarczej, zapewnia miejsca pracy oraz przychody z tytułu 

podatków. Pozwala jednostce na minimalizację negatywnych skutków restrukturyzacji 

tradycyjnych sektorów gospodarki, która na terenie województwa śląskiego odbiła się 

znacząco na wielu ośrodkach.  

 

 
Ryc. 20. Współczynnik przedsiębiorczości w latach 2010-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 

Przedsiębiorstwa działające w Gminie stanowią w przeważającej części sektor 

prywatny (98% w 2014 roku). Struktura wielkościowa firm działających w Pszczynie 

odpowiada strukturze w kraju. Ponad 90% wszystkich podmiotów stanowią firmy małe, tj. 

o liczbie pracujących poniżej 10 osób. Przedsiębiorstwa zapewniające pracę od 10 do 49 

pracowników stanowią 4,8% podmiotów gospodarczych, natomiast przedsiębiorstw dużych, 

zatrudniających ponad 250 osób jest w sumie zaledwie 3. 
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Ryc.21. Podmioty gospodarki narodowej REGON w Pszczynie wg PKD 2007 

Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu i GUS 

 
Struktura podmiotowa działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 

obwiązującą od 2007 roku, wskazuje na zdecydowaną przewagę sfery usługowej. W sekcji 

G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle) 

oraz F (budownictwo) działało 45% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki 

narodowej. Kolejne kategorie działalności najliczniej reprezentowane w Pszczynie to: 

 sekcja C (przetwórstwo przemysłowe); 

 sekcja M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna); 

 sekcja H (transport i gospodarka magazynowa); 

 sekcja S (pozostała działalność usługowa). 

 

 Do ważnych pracodawców oprócz Zespołu Opieki Zdrowotnej należą17: 

 Wrona Ryszard „Produkcja Podłoża Pod Uprawę Pieczarek”. (Na uwagę zasługuje 

fakt, że obszar Gminy specjalizuje się w produkcji zarówno pieczarek, jak i podłoża 

do uprawy pieczarek. Jest to bardzo silna i rozwinięta branża działalności 

gospodarczej w Gminie); 

 ZM Henryk Kania - produkcja wędlin; 

 PATENTUS - produkcja i dostawa maszyn górniczych; 

 Bilfinger ELWO - fabryka elektrofiltrów; 

 Zakład Mechaniki i Elektroniki ”ZAMEL”; 

 "Damex" - produkcja odzieży; 

 Sato-bis - remonty i budowa elementów dla przemysłu górniczego; 

 "ODNOWA” Spółdzielnia Produkcyjno- Usługowa –Handlowa - produkcja mebli; 

 FUTURE I - przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-remontowe; 

 ABA  Wiktorczyk - produkcja okien i drzwi drewnianych; 

 VTM-HOLDING -  przetwórstwo folii polistyrenowej; 

 KOMIN-FLEX - systemy kominowe; 

 "DOMENA” Krawiecka Spółdzielnia Pracy; 

 INSTALBUD - technika sanitarna, systemy grzewcze; 

 Prodrex - kompleksowa gospodarka odpadami, utrzymanie czystości i porządku. 

 

                                            
17

 na podstawie zaktualizowanych informacji zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego dla Gminy 
Pszczyna na lata 2007-2013. 
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III.2.2 Instytucje otoczenia biznesu  

 
Na terenie Gminy oprócz instytucji bankowych nie działa żadna jednostka pełniąca 

funkcję instytucji otoczenia biznesu (IOB). 

 
 

III.2.3 Turystyka i rekreacja18  

 
Położenie Gminy (bliskość Aglomeracji Górnośląskiej, Beskidów, gminy 

uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój oraz lokalizacja na trasie Rybnik - Oświęcim - Kraków) 

oraz jej bogata historia i dziedzictwo kulturowe sprawiają, że Pszczyna jest stałym 

elementem wycieczek w południowej części województwa śląskiego. Miasto, dzięki bardzo 

dobrze zachowanej architekturze, niezmienionemu układowi urbanistycznemu oraz 

lokalizacji pięknego zamku, uznane jest za jedno z najpiękniejszych miast południowej 

Polski. W mieście zatrzymują się nie tylko wycieczki szkolne, ale także turyści biznesowi, 

którzy uczestniczą w targach i konferencjach w Katowicach oraz turyści indywidualni. 

Miasto oraz obszary wiejskie posiadają liczne obiekty atrakcyjne pod względem 

turystycznym, zarówno obiekty i zespoły o wartościach zabytkowych - obiekty industrialne, 

zabytkowa zabudowa, zabudowa folwarczna, obiekty sakralne, cmentarze czy obiekty małej 

architektury19. 

Największą atrakcję turystyczną Pszczyny stanowi Muzeum Zamkowe, które działa 

w dawnym zamku książęcym. Wysoką popularność obiektu potwierdzają dane 

charakteryzujące frekwencję w obiekcie. W 2013 roku Zamek odwiedziło w sumie 171 467 

osób (o prawie 20 tys. więcej niż w 2010 roku), z czego największym zainteresowaniem 

cieszyły się wystawy stałe (139 621 gości) oraz wystawy czasowe (12 131 uczestników). Na 

uwagę zasługuje fakt, że ponad 130 tysięcy odwiedzających stanowili indywidualni turyści. 

Zdecydowaną przewagę stanowią turyści z Polski. Niemniej jednak obiekt cieszy się także 

zainteresowaniem turystów zagranicznych. Zgodnie z danymi z 2011 roku najwięcej gości 

pochodziło z Niemiec, Czech, Francji i Węgier. 

W Muzeum Zamkowym prowadzone są stale prace remontowo - renowacyjne w celu 

zabezpieczenia obiektu oraz udostępnienia go jak największej ilości turystów. Ostatnio 

turystom umożliwiono odwiedzanie stajni książęcych20. 

Nieodzownym i szczególnie atrakcyjnym elementem zespołu parkowo - pałacowego 

jest zabytkowy Park Pszczyński. Zajmuje on powierzchnię 156 ha i obejmuje Park Zamkowy, 

Park Dworcowy oraz Dziką Promenadę. 

Park Zamkowy jest nierozerwalnie związany z rezydencją książąt pszczyńskich. 

Rozciąga się na przestrzeni 48 ha, wzdłuż rzeki Pszczynki i uważany jest za najpiękniejszy 

na Śląsku. Początki parku w Pszczynie sięgają połowy XVI wieku, zaś obecny kształt parku 

krajobrazowego typu angielskiego pochodzi z II połowy XIX wieku. Na terenie parku, wśród 

                                            
18

 rozdział oparty na materiałach dostępnych na stronie internetowej http://www.pszczyna.info.pl, 
http://www.zubry.pszczyna.pl/, http://www.zamek-pszczyna.pl 
19

 Dokładny wykaz wraz z charakterystyką zawarty został w "Gminnym Programie Opieki nad 
Zabytkami na terenie Gminy Pszczyna na lata 2015-2018" (Uchwała nr VII/57/15 Rady Miejskiej 
w Pszczynie z dnia 19 marca 2015 r.). 
20

 Projekt „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” został zrealizowany przez Gminę Pszczyna w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
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rozlewisk rzeki oraz bogatego starodrzewu i malowniczych skupisk krzewów, 

wkomponowano zabytkowe obiekty małej architektury, m.in. dwór "Ludwikówkę", pawilon 

herbaciany na wyspie, bramę chińską, piwnicę lodową, kapliczki i mosty łukowe. Znajdują się 

tam również groby książęce Anhaltów oraz Hochbergów. Park posiada bogaty drzewostan 

(dęby szypułkowe, kasztanowce, cisy, sosny wejmutki, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, 

buki zwyczajne i czerwone, graby, wiązy, klony, świerki srebrzyste, wierzby i tulipanowce) 

oraz bogactwo krzewów (różaneczniki, azalie). 

W Parku Dworcowym znajduje się skansen - Zagroda Wsi Pszczyńskiej. 

Na powierzchni 2 hektarów zgromadzono najcenniejsze zabytki drewnianej architektury 

ludowej, pochodzące z okolicznych wsi. Przeniesione zabudowania reprezentują niemal 

wszystkie typy budynków wiejskich, które powstały w XVIII-XIX wieku, we wnętrzach zaś 

zobaczyć można autentyczne, charakterystyczne dla regionu pszczyńskiego, wyposażenie. 

Na terenie tzw. Dzikiej Promenady znajduje się pole golfowe oraz Pokazowa Zagroda 

Żubrów. Na blisko 10 hektarach wybudowano dwie zagrody wraz z infrastrukturą, m.in. 

paśniki, zagrodę kwarantannową oraz magazyny karmy. Zwierzęta można oglądać 

z pomostu widokowego, na który osoby niepełnosprawne mogą wyjechać za pomocą windy. 

W Zagrodzie można zapoznać się ze zwyczajami nie tylko żubrów, ale również muflonów, 

jeleni, saren, danieli oraz pozostałych mieszkańców obiektu, tj.: kaczki krzyżówki, kazarki 

rdzawej, bernikli, gęsi łabędzionosej, łabędzi oraz pawi indyjskich. Na terenie Zagrody 

znajduje się obiekt muzealno - edukacyjny, w którym istnieje możliwość przeprowadzenia 

zajęć przyrodniczych. Przez obiekt prowadzi ścieżka edukacyjna z tablicami 

przedstawiającymi las jako ekosystem oraz ekspozycje prezentujące faunę i florę. 

Turyści odwiedzający Pszczynę mogą też zapoznać się z doskonale zachowanym 

średniowiecznym układem urbanistycznym miasteczka - starówką, kamieniczkami, ratuszem, 

kościołami oraz urokliwymi uliczkami. U wylotu głównego deptaka, ulicy Piastowskiej, 

znajduje się Muzeum Prasy Śląskiej.  

Wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby opracowania Strategii Promocji 

Pszczyny na lata 2011 - 2014 wskazały, że Gmina i jej bogactwo historyczne i kulturowe 

stanowi rozpoznawalną markę w regionie. Do najciekawszych wydarzeń kulturalnych 

ankietowani zaliczyli „Dni Pszczyny” oraz szereg wydarzeń kulturalnych odbywających się w 

pszczyńskim Zamku, jak np. „Wieczory u Telemanna”21. Uczestnicy warsztatów 

strategicznych prowadzonych na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu wskazali 

jednak, że na terenie Gminy brakuje wsparcia i rozwoju nowych produktów turystycznych, 

które promowałyby również obszary wiejskie i ich potencjał a przede wszystkim dały 

możliwość zatrzymania turystów na dłużej. Obecnie turyści przyjeżdżają do Pszczyny na 

jeden dzień. Wzbogacenie infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej (np. o możliwość 

uprawiania turystyki aktywnej, wodnej, rowerowej itp.) oraz noclegowej umocniłoby pozycję i 

konkurencyjność Gminy oraz pozwoliłoby na dywersyfikację ruchu turystycznego. 

Za działania promocyjne oraz obiekty turystyczne odpowiada Agencja Rozwoju 

i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Jest to jednostka stworzona przez jednostki 

samorządu lokalnego (Gmina Pszczyna, Powiat Pszczyński, Powiat Bieruńsko-Lędziński, 

Gmina Suszec, Gmina Miedźna, Gmina Bojszowy) a także przez Śląską Izbę Rolniczą 

i wybranych przedsiębiorców22. W ramach działalności podstawowej Spółki wymienić  należy 

zarządzanie: 

                                            
21

 Strategia Promocji Pszczyny na lata 2011-2014, s. 8 
22

 Agencja ostała założona w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa katowickiego w 1998 
roku,  http://www.slaskiklaster.pl/  

http://www.slaskiklaster.pl/
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 Zagrodą Pokazową Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim, 

 Biurem Informacji Turystycznej, 

 Skansenem - Zagrodą Wsi Pszczyńskiej, 

 Pismem Ziemi Pszczyńskiej „Głos Pszczyński”, 

 Centrum Handlowo-Usługowym „Koszary Ułańskie”. 

 

Szczególną wagę Agencja przykłada do rozwoju turystyki oraz edukacji ekologicznej, 

co przyczyniło się do otrzymania przez instytucję szeregu nagród i wyróżnień23. Obecnie 

Agencja jest członkiem Śląskiego Klastra Kultury, Turystyki i Rekreacji, który powstał w 2013 

roku, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Ważną rolę w zakresie rozwoju turystyki pełni Referat Promocji Urzędu Miejskiego. 

Poprzez stałą współpracę z mediami i organizacjami pozarządowymi oraz branżą 

turystyczną w kraju i zagranicą, promuje walory turystyczne Pszczyny szerokiemu gronu 

potencjalnych odwiedzających. Tutaj powstają i aktualizowane są materiały promocyjne 

o Gminie (foldery, ulotki itp.) dostępne bezpłatnie w biurach informacji turystycznej oraz 

aplikacja mobilna dla turystów. Działania Referatu Promocji obejmują również obecność 

Gminy w portalach społecznościowych, wsparcie promocyjne dla organizatorów imprez 

i wydarzeń na terenie Gminy oraz obsługę grup specjalnych (press tour dla dziennikarzy, 

study tour dla touroperatorów, goście z miast partnerskich itp.).  

 
 

III.2.4 Planowanie przestrzenne 

 
Obszar Gminy Pszczyna  objęty jest w 35% miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. Obecnie trwają prace nad kolejnymi dokumentami prawa miejscowego 

w zakresie zagospodarowania. 

W dokumencie pn.: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pszczyna”24 określono kierunki rozwoju przestrzennego obszaru 

Gminy Pszczyna, dążąc do utrzymania pozytywnych cech dotychczasowego 

zagospodarowania. Uwzględniając podstawowe cele i kierunki polityki przestrzennej 

województwa (dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa; wzmocnienie funkcji 

węzłów sieci osadniczej; ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów 

chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych; rozwój ponadlokalnych systemów 

infrastruktury; stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią; 

rozwój współpracy międzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego) oraz lokalne 

uwarunkowania określono kluczowe cele rozwojowe oraz zmiany w strukturze przestrzennej 

Gminy. Będą one wynikały z rozwoju terenów mieszkaniowo-usługowych, terenów 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz z konieczności ochrony obszarów cennych pod 

względem przyrodniczym i kulturowo-historycznym. 

Kierując się właściwym gospodarowaniem przestrzenią założono, że zmiany 

w Gminie będą się odbywały zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, że obejmował 

będzie on rozwój struktury osiedleńczej, rozbudowę infrastruktury komunalnej oraz 

odbudowę wartości ekologicznej na terenie Gminy. Dlatego też w obowiązującym 

                                            
23

 http://www.slaskiklaster.pl/  
24

 „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczyna”, 
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/340/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 r.” 

http://www.slaskiklaster.pl/
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dokumencie „Studium..” wskazano następujące ustalenia w zakresie zmian w strukturze 

programowo-przestrzennej: 

 ochrona i utrzymanie funkcji mieszkaniowych w istniejących zespołach zabudowy; 

 rozwój zabudowy mieszkaniowej poprzez wyznaczanie nowych terenów 

mieszkaniowych oraz koncentrację nowej zabudowy w zespołach osiedleńczych; 

 rozwój terenów wytwórczości i usług, m.in.: wzdłuż DK1 oraz pomiędzy ulicami 

Wodzisławską i Żorską; 

 przeznaczenie nowych terenów pod cmentarz wraz ze strefami ochronnymi; 

 rozbudowa systemu infrastruktury technicznej; 

 modernizacja i rozbudowa sieci drogowej; 

 rozwój terenów lokalizacji małych i średnich przedsiębiorstw; 

 ochrona terenów o wysokich walorach krajobrazowych. 

 
 

III.2.5 Społeczeństwo obywatelskie  

 
Na terenie Gminy Pszczyna obserwowany jest rozwój tzw. trzeciego sektora. Zgodnie 

z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Pszczynie na 10 tys. mieszkańców przypadało 

w 2014 roku 25 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Wskaźnik ten nie odbiega 

od średniej wojewódzkiej (24 organizacje/10 tys. mieszkańców). 

Zlokalizowane na terenie Pszczyny organizacje pozarządowe w zakresie swoich 

zainteresowań zapewniają szeroko rozumiane wsparcie mieszkańcom poprzez działalność 

kulturalną, sportową, edukacyjną itp. Na terenie Gminy działają następujące organizacje: 

1. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa, Pszczyna; 

2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

w Pszczynie; 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy, Pszczyna; 

4. Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych, Pszczyna; 

5. Polskie Centrum Mediacji Oddział w Pszczynie; 

6. Pszczyńskie Stowarzyszenie Niesłyszących, Pszczyna; 

7. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Pszczynie; 

8. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy, Pszczyna; 

9. Hospicjum Św. Ojca Pio, Pszczyna; 

10. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Antesa 1, Pszczyna; 

11. Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego, Pszczyna; 

12. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła Pszczyna, Pszczyna; 

13. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło 

Miejskie, Pszczyna; 

14. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS”, 

Pszczyna; 

15. Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia, Pszczyna; 

16. Specjalny Ośrodek Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych 

i Niedowidzących, Rudołtowice; 

17. Pszczyńskie Bractwo Ligi Morskiej i Rzecznej, Pszczyna; 

18. Pszczyńskie Towarzystwo Trzeźwościowe „PLESSOWIACY”, Pszczyna; 
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19. Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska, Oddział Regionalny Olimpiady 

Specjalne Polska-Śląskie, Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie 

Optymiści, Pszczyna; 

20. Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna; 

21. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna; 

22. Polski Związek Chórów i Orkiestr Chór Mieszany „Lutnia”, Pszczyna; 

23. Stowarzyszenie Artystyczne Plessart, Pszczyna; 

24. Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Pszczyna; 

25. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy ZSS 

„RAZEM”, Pszczyna; 

26. Fundacja Śląskie Hospicjum Dla Dzieci, Pszczyna; 

27. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, Pszczyna; 

28. Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Mikołaja, Łąka; 

29. Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Pszczynie; 

30. Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pszczyna; 

31. Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Bł. Jana Pawła II w Pszczynie; 

32. Polska Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu Nasza Przyszłość, Pszczyna; 

33. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „PRO BONO / DLA DOBRA” w Pszczynie; 

34. „PRO MEMORIA” Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 1939, Ćwiklice; 

35. Fundacja Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju, Pszczyna; 

36. Stowarzyszenie społeczno-Kulturalne Ziemia Pszczyńska, Ćwiklice; 

37. Klub Sportów Walki „El Toro”, Pszczyna; 

38. UMKS RUŁY UNITED, Rudołtowice; 

39. Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe, Pszczyna; 

40. Międzyszkolny Uczniowski Klub Koszykarski Pszczyna; 

41. Pszczyński Ludowy Klub Sportowy, Pszczyna; 

42. Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Pszczyna; 

43. Ludowy Kolarski Uczniowski Klub Sportowy Pszczyna, Studzionka; 

44. Uczniowski Klub Sportowy PLESBAD Pszczyna; 

45. Miejski Klub Sportowy ISKRA, Pszczyna; 

46. Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna; 

47. Klub Sportowy „Pszczyńskie Żubry”, Pszczyna; 

48. Pszczyński Ludowy Klub Jeździecki, Łąka; 

49. Stowarzyszenie Szkolny Klub Sportów i Turystyki Górskiej i Nizinnej „Wichura”, 

Pszczyna; 

50. Uczniowski Klub Żeglarski MORIS Pszczyna, Pszczyna; 

51. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca Czechowice-

Dziedzice; 

52. Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „DIABLAK”, Pszczyna; 

53. Ludowy Klub Sportowy Łąka; 

54. Szkółka Piłkarska SOCCER KIDS, Łąka; 

55. LKS Znicz Jankowice; 

56. Ludowy Klub Sportowy Wisła Wielka; 

57. LKS Rudołtowice-Ćwiklice; 

58. LKS Brzeźce; 

59. Ludowy Klub Sportowy w Studzienicach; 

60. Ludowy Klub Sportowy Studzionka; 

61. Ludowy Klub Sportowy Wisła Mała; 
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62. Ludowy Klub Sportowy Pszczyna; 

63. Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego Pszczyna; 

64. Uczniowski Klub Sportowy PlessWave, Pszczyna; 

65. Ludowy Klub Sportowy Czarków; 

66. KS Czarni Piasek; 

67. Pszczyński Klub Tenisowo-Narciarski „GREG TEAM”, Pszczyna25. 

 
Wszystkie wymienione powyżej organizacje pozarządowe w różny sposób 

współpracują z Gminą. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas warsztatów 

strategicznych, ze wsparcia finansowego w ostatnich kilku latach korzystało przeszło 90% 

wyżej wymienionych organizacji. 

 

Jednym z narzędzi rozwoju społeczeństwa obywatelskiego stosowanego w Gminie 

Pszczyna jest budżet obywatelski. W 2014 roku zorganizowana została druga edycja, 

w ramach której w budżecie zarezerwowano 2 mln złotych na przedsięwzięcia wynikające 

z inicjatywy oddolnej mieszkańców. 

Projekty zostały podzielone na dwie kategorie: projekty inwestycyjne oraz projekty 

kulturalno-społeczne. W ramach pierwszej grupy etap I oceny przeszło 56 projektów, które 

w dalszej kolejności poddane zostały głosowaniu. W przypadku projektów, tzw. „miękkich”, 

mieszkańcy wybierali pomiędzy 29 inicjatywami. 

Zakres potrzeb społeczności lokalnej jest znaczny, obejmuje prace w zakresie 

infrastruktury drogowej (budowa chodników, oświetlenia, utwardzenie dróg), modernizacji 

i budowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, rozbudowy infrastruktury społecznej a także 

szereg działań aktywizujących mieszkańców poprzez działania kulturalne i społeczne. 

Na projekty inwestycyjne przewidziano budżet w wysokości 1 500 000 zł. W wyniku 

głosowania wybrano przedsięwzięcia związane z budową Domu Ojca Pio, poprawę 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jankowicach, Studzienicach, Wiśle Małej, budowę 

i oświetlenie placu zabaw (Łąka, Pszczyna). Na projekty kulturalno-społeczne przeznaczono 

500 000 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana na projekty obejmujące doposażenie 

bibliotek, organizację imprez kulturalnych, zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci czy 

szkolenia. 

 
 

III.2.6 Bezpieczeństwo  

 
Bezpieczeństwo w Gminie Pszczyna zapewniają powołane do tych zadań służby – 

Policja, Straż Miejska i Straż Pożarna. 

W Pszczynie ma swoją siedzibę Komenda Powiatowa Policji, której podlega obszar 

obejmujący Gminę Pszczyna oraz Gminy Pawłowice, Miedźna, Suszec, Goczałkowice 

i Kobiór. 

Zgodnie z danymi KPP Pszczyna na terenie podlegającym pod jednostkę 

stwierdzono 2218 przestępstw, z czego 61% stanowiły przestępstwa kryminalne
26

. Analiza 

danych historycznych wskazuje na utrzymujący się trend spadkowy przestępczości 

                                            
25

 Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Pszczyna, stan na 20.05.2015, 
http://bip.pszczyna.pl/wykaz-organizacji-pozarzadowych-2 
26

 Grupa przestępstw kryminalnych obejmuje: kradzież cudzej rzeczy, włamanie, uszczerbek na 
zdrowiu, uszkodzenie mienia, kradzież samochodu, rozboje, bójki i pobicia. 

http://bip.pszczyna.pl/wykaz-organizacji-pozarzadowych-2
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kryminalnej w całym Powiecie (od 2010 zaledwie o 1%, ale od 2011 roku już o 19,9%). Wraz 

z ogólnym spadkiem liczby przestępstw, wzrasta poziom wykrywalności. W 2014 roku 

wyniósł on 66,1% i był najwyższy na przestrzeni ostatnich lat.  

Stosunkowo wysoki udział stanowiły przestępstwa z grupy czynów szczególnie 

wpływających na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców (tzw. 7 kategorii przestępstw 

o charakterze kryminalnym27). W 2014 roku grupa ta liczyła w Powiecie 903 zdarzenia, 

tj.: 40,7% ogólnej liczby wszczętych postępowań, o 8 punktów procentowych mniej niż 

w roku 2010. Wśród wspomnianej wyżej listy przestępstw największy udział stanowiły 

kradzieże (33,1%) oraz uszkodzenia ciała (26,4%). Niekorzystnym zjawiskiem jest wzrost 

liczby przestępstw o charakterze „rozbójniczym”. Liczba wszczętych postępowań w sprawie 

bójek i pobić w ciągu jednego roku (2013-2014) wzrosła o 11%. Odnotowano również 

znaczny wzrost zdarzeń związanych z kradzieżą pojazdów (+40%). 

Struktura przestrzenna popełnianych przestępstw wskazuje na większe nasilenie 

problemu w stolicy Powiatu, co wynika przede wszystkim z wielkości ośrodka miejskiego. 

Największą liczbę przestępstw w siedmiu podstawowych kategoriach odnotowano w 2014 

roku na terenie Gminy Pszczyna (56% wszystkich przestępstw ze wspomnianej grupy), przy 

jednoczesnym spadku o 1,1 % ilości tych zdarzeń w stosunku do roku poprzedniego
28

.  

 
 

Ryc.22. Przestępczość w siedmiu podstawowych kategoriach 
Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na 

terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie w 2014 roku”, Pszczyna 22 styczeń 

2015 r., s.4. 

 

 
W strukturze czynów karalnych popełnionych na terenie Gminy Pszczyna dominuje 

kradzież mienia (47,4%) oraz kradzież z włamaniem (27,7%). Kategorie związane 

z bezpośrednim narażeniem zdrowia i życia stanowiły dużo mniejszy udział: uszkodzenie 

ciała (6,9%), rozbój i wymuszenie rozbójnicze (4,2%), bójka i pobicie (2%). 

                                            
27

 Do grypy tej zalicza się: bójkę i pobicie; uszczerbek na zdrowiu; kradzież cudzej rzeczy; kradzież 
samochodu; rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze; kradzież z włamaniem; 
uszkodzenie mienia. 
28

 „Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie 
podległym Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie w 2014 roku”, Pszczyna 22 styczeń 2015 r. 

 
Przestępczość w siedmiu  podstawowych kategoriach na terenie powiatu pszczyńskiego z 

podziałem na poszczególne gminy  (dane z  SWD)

512 506

107 121
85

101
64 73

51 49
32 32

0

100

200

300

400

500

600

2013 2014

Gmina Pszczyna

Gmina Pawłowice

Gmina Miedźna

Gmina Suszec

Gmina Goczałkowice

Gmina Kobiór



48 
 

Na szczególną uwagę zasługuje zdecydowany spadek przestępczości nieletnich. 

Na terenie podlegającym KPP Pszczyna w 2014 roku odnotowano 54 czyny karalne 

popełnione przez 32 nieletnich, ponad dwa razy mniej niż w 2010 roku. Najwięcej czynów 

karalnych odnotowano na terenie Gminy Pszczyna (61,3% wszystkich czynów). 

Na poczucie bezpieczeństwa wpływ mają także zdarzenia drogowe. Zgodnie 

z danymi KPP Pszczyna teoretycznie zagrożenie na drogach Powiatu maleje. Od 2010 roku 

odnotowuje się stały spadek liczby przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 

W 2014 roku odnotowano ich 242, tj. o 33,1% mniej względem 2010 roku. Zmniejszeniu 

uległa zarówno liczba wypadków drogowych (ze 152 w 2010 roku do 134 w 2014 roku), jak 

i liczba kolizji (z 1063 w 2010 roku do 821 w 2011 roku). Nadal odnotowuje się jednak 

znaczną liczbę osób zatrzymanych z powodu nadużycia alkoholu – w sumie w 2014 roku 

zatrzymano 196 nietrzeźwych kierowców. 

Ze względu na newralgiczne skrzyżowania drogi krajowej DK1 z ważnymi arteriami 

drogowymi w mieście, najwięcej zdarzeń drogowych w 2014 roku odnotowano na terenie 

Gminy Pszczyna: 52,7% kolizji oraz 41% wypadków. 

Jednostką odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy 

Pszczyna jest także Straż Miejska, której siedziba znajduje się w Pszczynie, przy 

ul. Zdrojowej 4. W 2014 roku służbę w jednostce pełniło 18 strażników, do dyspozycji których 

pozostawały 2 samochody służbowe oraz 2 rowery służbowe. W mieście działa ponadto 

system monitoringu miejskiego. 

Jednostką, która odgrywa dużą rolę w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców jest 

Straż Pożarna. Na terenie Gminy Pszczyna zlokalizowana jest Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Pszczynie. Zgodnie informacjami Urzędu 

Miejskiego w jednostce zatrudnionych jest 73 strażaków. Jednostka posiada do dyspozycji 

zarówno lekkie samochody operacyjne, jak i ciężkie samochody gaśnicze wraz 

z dodatkowym, niezbędnym sprzętem ratowniczym. W latach 2015-2016 jednostka planuje 

doposażenie w pojazdy specjalne: lekki samochód operacyjny oraz ciężki samochód 

gaśniczy. 

Działalność Państwowej Straży Pożarnej wspierana jest również przez jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie Gminy Pszczyna funkcjonują: 

 
Tab.21. Jednostki OSP Gminy Pszczyna 

Nazwa jednostki Adres 
Liczba 

strażaków 
Ilość i rodzaj sprzętu wiek sprzętu 

OSP Ćwiklice 43-229 Ćwiklice  

ul. Zawadzkiego 15 

40 Mercedes GBA 2,7/16 – 2013 

Ford GLM - 1997 

OSP Jankowice 43-215 Jankowice  

ul. Kasztanowa 9   

47 STAR GBA 2,5/20 – 2003 

Jelcz GCBA 6/32 - 1998 

OSP Łąka 43-241 Łąka  

ul. Turystyczna 28 

50 Renault GBAPr2/16/750 -2004 

Iveco SLRWod - 1997 

OSP Piasek 43-211Piasek   

ul. Katowicka 63 

51 Ford GLM- 2005 

Jelcz 010 GCBA 5/30 1997 

Steyr GCBA 13/48 - 1978 

OSP Pszczyna 43-200 Pszczyna  

ul. Katowicka  26 

52 Ford GLM – 1997 

Jelcz GCBA 5/32 - 1993 

OSP Rudołtowice 43-229 Rudołtowice  

ul. A. Krzywoń 6 

51 Ford SLRt -  1997 

Star GBA 2,5/16 - 1992 

OSP Studzienice 43-215 Studzienice  

ul. Szewczyka 93 

96 Renault GLM – 1997 

Volvo GBA 2,5/24 - 2011 

OSP Studzionka 43-245 Studzionka  

ul. Powstańców Śląskich 1 

99 Volkswagen SLRt – 2004 

Jelcz GCBA 5/32 - 1982 
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OSP Wisła Mała 43-243 Wisła Mała  

ul. Pawia 42 

61 Lublin GLM – 1997 

Jelcz GCBA 6/32 - 1987 

OSP Wisła Wielka 43-243 Wisła Wielka  
ul. Słoneczna 4 

42 Mercedes GBA 1,6/16 -  1979 

Jelcz GCBA 5/32 - 1982  

Źródło: dane Urzędu Miejskiego Pszczyna 

 

III.3. Infrastruktura techniczna  

III.3.1 Sieć drogowa 

 
Podstawową sieć drogową Gminy Pszczyna tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe 

oraz gminne. Na terenie Gminy krzyżują się ważne ciągi komunikacyjne południowej części 

województwa śląskiego. Są to:  

 droga krajowa nr 1 relacji Gdańsk - Cieszyn (zapewnia bezpośrednie połączenie 

Gminy z autostradą A4),  

 drogi wojewódzkie: 931, 933, 939 oraz 935, które łączą Pszczynę z autostradą 

A1. 

 

Nadrzędny układ sieci komunikacyjnej uzupełniają drogi i ulice miejskie, które 

stanowią podstawowy układ komunikacyjny miasta Pszczyna. 

Na terenie miasta Pszczyna znajduje się łącznie 66,7 km dróg gminnych, a na 

terenach wiejskich – 170,9 km. Ponad 75% dróg z obszaru miasta (50,1 km) ma charakter 

dróg twardych z ulepszoną nawierzchnią. Ponadto taki charakter ma prawie połowa dróg 

gminnych na terenach wiejskich. Drogi o nawierzchni gruntowej stanowią zdecydowaną 

mniejszość w mieście - ich łączna długość to około 9 km, ponad 90% dróg gruntowych 

zlokalizowana jest na terenach wiejskich.  

 
Tab.22. Drogi gminne w mieście Pszczyna 

Osiedle 
Długość 

dróg 

Rodzaj nawierzchni Stan techniczny dróg 

Trwała 
Utwardzona/

mieszana 
Gruntowa 

Średnia 
ocena* 

Stan zły  
(6 pkt) 

Stan dostateczny 
(3 pkt) 

(m) (%) (m) (%) 

Stare Miasto 3 301,0 3 301,0  0,0  0,0 1,1 206,0 6,2 897,0 27,2 

Śródmieście 5 040,0 4 790,0 250,0  0,0 2,6 650,0 12,9 2 052,0 40,7 

Siedlice 1 573,0 1 573,0  0,0  0,0 1,5 1 500,0 95,4 0,0 0,0 

Powstańców 
Śląskich 12 376,0 8 640,0 3 736,0  0,0 2,9 3 810,0 30,8 4 451,0 36,0 

Polne Domy 7 910,0 2 937,0 4 973,0  0,0 3,9 2 697,0 34,1 2 033,0 25,7 

Podstarzyniec 4 013,0 567,0 3 345,0 101,0 5,3 2 994,0 74,6 549,0 13,7 

Piłsudskiego 3 500,0 3 019,0 481,0  0,0 2,5 67,0 1,9 2 415,0 69,0 

Piastów 3 528,0 3 528,0  0,0  0,0 2,6 1 772,0 50,2 1 108,0 31,4 

Kolonia Jasna 11 598,0 10 672,0 926,0  0,0 2,7 2 894,0 25,0 4 714,0 40,6 

Kępa 1 401,0 379,0 1 022,0  0,0 4,8 1 022,0 72,9 0,0 0,0 

Daszyńskiego 12 459,0 10 654,0 1 805,0  0,0 2,4 1 865,0 15,0 7 052,0 56,6 

OGÓŁEM 66 699,0 50 060,0 16 538,0 101,0 2,9 19 477,0 29,2 25 271,0 37,9 

* Jest to średnia z ocen stanu technicznego, gdzie: 0 – stan dobry, 3 pkt - pojedyncze łaty, 
zapadnięcia, ubytki w warstwie ścieralnej; 6 pkt - stan zły – liczne łaty, spękania, nierówności, wyrwy. 
Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Pszczynie 
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Tab.23. Drogi gminne na obszarach wiejskich w Gminie Pszczyna 

sołectwo/ 
miejscowość 

długość 
dróg 

rodzaj nawierzchni stan techniczny dróg 

trwała 
utwardzona/

mieszana 
gruntowa 

średnia 
ocena* 

stan zły  
(6 pkt) 

stan dostateczny 
(3 pkt) 

(m) (%) (m) (%) 

Brzeźce 5 144,0 2 613,0 2 531,0 0,0 4,4 1 231,0 23,9 3 525,0 68,5 

Ćwiklice 13 127,0 9 028,0 3 084,0 1 015,0 3,9 4 634,0 35,3 5 408,0 41,2 

Czarków 12 444,0 7 808,0 4 356,0 280,0 4,5 5 257,0 42,2 4 124,0 33,1 

Jankowice 14 407,0 7 267,0 6 500,0 640,0 4,4 7 536,0 52,3 4 825,0 33,5 

Łąka 22 807,0 11 130,0 11 107,0 570,0 4,0 8 774,0 38,5 10 282,0 45,1 

Piasek 17 901,0 8 858,0 9 043,0 0,0 4,1 9 273,0 51,8 4 022,0 22,5 

Poręba 6 323,0 3 908,0 2 415,0 0,0 4,5 1 675,0 26,5 3 908,0 61,8 

Rudołtowice 6 145,0 3 302,0 2 843,0 0,0 4,1 2 766,0 45,0 3 302,0 53,7 

Stara Wieś 27 299,0 9 897,0 15 675,0 1 727,0 4,9 18 426,0 67,5 5 041,0 18,5 

Studzienice 8 168,0 3 247,0 4 021,0 900,0 4,7 4 921,0 60,2 730,0 8,9 

Studzionka 18 259,0 10 345,0 5 622,0 2 292,0 4,6 7 300,0 40,0 6 999,0 38,3 

Wisła Mała 9 495,0 1 630,0 7 111,0 754,0 4,5 4 457,0 46,9 4 540,0 47,8 

Wisła Wielka 9 367,0 3 780,0 4 740,0 847,0 4,1 4 588,0 49,0 1 528,0 16,3 

OGÓŁEM 170 886,0 82 813,0 79 048,0 9 025,0 4,4 80 838,0 47,3 58 234,0 34,1 

* Jest to średnia z ocen stanu technicznego, gdzie: 0 – stan dobry, 3 pkt - pojedyncze łaty, 
zapadnięcia, ubytki w warstwie ścieralnej; 6 pkt - stan zły – liczne łaty, spękania, nierówności, wyrwy 
Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Pszczynie 

 
 

Na komfort przemieszczania się w Gminie, a także na jakość jej przestrzeni wpływa 

stan techniczny infrastruktury drogowej. Z uwagi na ciągle rosnący ruch lokalny stan 

techniczny niektórych dróg nie odpowiada wymogom. Zdecydowanie wyższą średnią ocenę 

(2,9 pkt.) otrzymały drogi na terenie miasta. Dostrzega się jednak duże zróżnicowanie 

przestrzenne stanu technicznego dróg i ulic wewnątrz miasta. Najlepiej ocenione zostały 

ciągi komunikacyjne w centrum miasta (tab. 22), co wynika z podejmowanych przez miasto 

działań, mających na celu rewitalizację przestrzeni miejskiej. Drogi gminne zlokalizowane na 

terenach wiejskich charakteryzują się natomiast gorszym stanem, a tym samym niższą 

końcową średnią oceną (4,4 pkt.). Dysproporcje te są efektem przede wszystkim 

ograniczonych środków finansowych, które samorządy posiadają do dyspozycji. W dużym 

stopniu pomocne w szeregu inwestycji drogowych były środki pomocowe w ramach funduszy 

unijnych do 2013 roku. Obecnie jest przygotowana dokumentacja techniczna dla realizacji 

wybranych odcinków dróg gminnych na terenach wiejskich. 

Istniejący układ przestrzenny dróg powoduje utrudnienia w ruchu samochodowym na 

terenie miasta. W najbardziej newralgicznych punktach (połączenie drogi krajowej z drogami 

wojewódzkimi) tworzą się korki, które pogarszają jakość życia w mieście, ale także 

przyczyniają się do pogorszenia warunków atmosferycznych (wzrost emisji gazów i pyłów). 

Podstawowym kierunkiem przebudowy układu komunikacyjnego powinno być rozdzielenie 

ruchu tranzytowego i lokalnego. Stan ten został częściowo zapewniony przez wybudowanie 

obwodnicy miasta, która przejmuje ruch tranzytowy i wyprowadza go poza miasto. Niestety 

obecny układ komunikacyjny jest niewystarczający. Drogi przebiegające przez Gminę nie 

posiadają alternatywy. W przypadku zdarzeń losowych, nie ma możliwości dotarcia do celu 

przy wykorzystaniu dostępnych dróg. 

Komunikacja publiczna zapewniona jest przede wszystkim przez Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o. Główne kierunki dostępności 
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komunikacyjnej połączeniami autobusowymi to: Bielsko-Biała, Rybnik, Zakopane oraz 

Mrzeżyno (w sezonie wakacyjnym). Przewoźnik zapewnia także połączenia na trasie 

Pszczyna - Studzienice oraz Pszczyna - Góra Pawilon. Ponadto obsługuje linie lokalne 

w Pszczynie (w sumie 19 linii)29.  

Uzupełnieniem dla komunikacji autobusowej jest komunikacja kolejowa. Na terenie 

Gminy znajduje się linia kolejowa relacji Warszawa - Katowice - Bielsko-Biała. Miasto 

skomunikowane jest również z Żorami i Rybnikiem ale także pośrednio z takimi ośrodkami 

miejskimi, jak: Bydgoszcz, Częstochowa, Warszawa, Łódź, Gdańsk, Kraków, Wrocław 

(dzięki połączeniu Kolejami Śląskimi z Katowicami). Niestety linia kolejowa przebiega 

równolegle do DK1. W godzinach szczytu zamykane przejazdy kolejowe ograniczają 

znacząco możliwość przemieszczania się z części wschodniej miasta na zachodnią.  

 

Utrudniona komunikacja wewnątrz miasta może w przyszłości przyczynić się 

do zahamowania rozwoju. Wiadomo bowiem, że najwięcej inwestycji lokalizowanych jest 

w miejscach posiadających pełną infrastrukturę - przede wszystkim umożliwiającą dojazd. 

Układ urbanistyczny miasta, a przede wszystkim jego zabytkowy charakter, determinuje 

rozwój infrastruktury komunikacyjnej w centrum. Sieć uliczek wokół Rynku posiada 

ograniczone możliwości przejazdu i zaparkowania. Dlatego też niezbędne jest podjęcie 

stosowanych kroków w celu usprawnienia tej sfery w mieście. Obecnie jednostka budżetowa, 

Administracja Zasobów Komunalnych, zarządza pięcioma parkingami w mieście: 

 przy ul. Chrobrego - jest to nowopowstały parking, o nawierzchni z kostki betonowej, 

z wyznaczonymi miejscami parkingowymi, nasadzeniami drzew i krzewów, oraz 

infrastrukturą towarzyszącą; 

 przy ul. Dworcowej (była targowica) - o nowej nawierzchni asfaltowej z wydzielonymi 

miejscami parkingowymi; 

 nad Pszczynką - o nawierzchni z płyt ażurowych; 

 przy ul. Dworcowej (obok Młyna) - o nawierzchni betonowej; 

 przy ul. W. Polskiego (przekazany do administrowania w 2015 roku) - o złym stanie 

technicznym, wymagającym remontu, polegającym na wykonaniu nowej nawierzchni 

oraz podbudowy kamiennej30. 

  

 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie zarządza natomiast 

następującymi parkingami w mieście: 

 przy ul. Bielskiej (koło kościoła) - stan techniczny dobry; 

 przy ul. Bielskiej (koło Zagrody Żubrów) - stan techniczny dobry; 

 przy ul. Chopina - stan techniczny zły; 

 przy ul. Dworcowej - stan techniczny zły, nieuregulowany stan prawny gruntów; 

 przy ul. Parkowej (przy Skansenie) - stan techniczny zły31. 

 

 Ponadto jako miejsca przeznaczone do korzystania z postoju pojazdów wyznaczono 

parkingi: przy ul. Warownej, Piwowarskiej, Basztowej, Żorskiej, Katowickiej, Antesa, 

Bogedaina.  

 

                                            
29

 http://www.pks-pszczyna.pl  
30

 dane uzyskane z Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie 
31

 dane Urzędu Miejskiego w Pszczynie 
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Na terenie Pszczyny znajduje się pięć tras rowerowych oraz dwa szlaki o znaczeniu 

europejskim: 

 nr 1 "Książęca" - czerwona prowadząca od granicy Gminy Kobiór do Pszczyny - 

długość 10,9 km; 

 nr 10 - zielona, z Pszczyny do granicy Gminy Miedźna - długość 6,6 km; 

 nr 178 "Plessówka" - niebieska, prowadząca od granicy Gminy Kobiór do Pszczyny - 

długość 11,3 km; 

 nr 279 - niebieska, od granicy Gminy Strumień do Pszczyny - długość 20,6 km; 

 nr 303 - czarna, od miejscowości Łąka do Goczałkowic - długość 4,6 km; 

 nr R4 - jest to trasa prowadząca śladem planowanej trasy międzynarodowej EuroVelo 

nr 4 - od granicy Gminy Strumień przez Pszczynę do granicy Gminy Miedźny - 

długość 27,4 km; 

 trasa Greenways Kraków - Morawy - Wiedeń - na terenie Gminy Pszczyna od granicy 

z Gminą Miedźna do Goczałkowic - długość 15,4 km. 

 
Trasy te prowadzą drogami o małym ruchu samochodowym, obok obiektów 

atrakcyjnych pod względem turystycznym, przyrodniczym i rekreacyjnym. 

Inwentaryzacja przeprowadzona na potrzeby opracowania dokumentu projektu 

remontu oznakowania istniejących tras rowerowych w Pszczynie wykazała, że generalny 

stan tras rowerowych jest wystarczający z kilkoma wyjątkami, wymagającymi uregulowania 

i modernizacji. Ponadto niezbędna jest wymiana i odnowa oznakowania. Obecne jest często 

niezgodne z wzorem znaków tras rowerowych ujętych w Rozporządzeniu Ministrów 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie  

szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. Oznakowanie 

i uregulowanie tras na terenie Gminy Pszczyna będzie zgodne z koncepcją Śląskiej Sieci 

Tras Rowerowych wersja 6.5. dla woj. śląskiego z marca 2014 r. opracowaną przez 

mgr inż. Piotra Rościszewskiego dla Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych przy 

Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach. 

 

III.3.2 Zaopatrzenie w prąd i gaz32  

Zasilanie odbiorców zlokalizowanych na terenie Gminy Pszczyna odbywa się na 

średnim napięciu 15 i 20 kV liniami napowietrznymi i kablowymi oraz sieciami napięcia, 

zasilanymi ze stacji elektroenergetycznych: 

 110/15kV Pszczyna (PSZ) - na terenie Gminy Pszczyna; 

 110/20/15/6kV Ogrodnicze  (OGR) - na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój; 

 110/20/6kV Goczałkowice (GOC) - na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój; 

 110/20kV Pawłowice (PAC) – na terenie Gminy Pawłowice. 

 
Sieć elektroenergetyczna 110kV (napowietrzna) obsługiwana jest przez TAURON 

Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach i pracuje w układzie zamkniętym.  

Przez teren Gminy Pszczyna przechodzą również napowietrzne linie 

elektroenergetyczne 110 kV, będące własnością i w eksploatacji  TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Gliwicach, następujących relacji: 

                                            
32

 Informacje w niniejszym rozdziale pochodzą od operatorów zgodnie z pismami: Tauron Dystrybucja 
S.A. nr TDO11/OMR/KST/S15/046333/2015 z dnia 01.06.2015, GAZ-SYSTEM nr OS-
DL.410.30.2015/6 (TS), Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o. nr B7-072/201/07/15 a także w oparciu 
o dane Głównego Urzędu Statystycznego. 
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 Kopanina – Pszczyna, 

 Łaziska – Ogrodnicza, 

 Pawłowice – Strumień, 

 Pszczyna – Kop. Silesia. 

Stan techniczny sieci elektroenergetycznych Wysokiego Napięcia, będących 

własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, oceniony został jako dobry. 

Na terenie Gminy Pszczyna zlokalizowane są również linie napowietrzne 

najwyższych napięć (NN) 220 kV, których właścicielem są Polskie Sieci 

Elektroenergetycznych S.A. 

Zlokalizowane są także istniejące oraz będące własnością i w eksploatacji TAURON: 

 linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia (SN) 15 i 20 kV, 

 linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nN), 

 linie napowietrzne i kablowe oświetlenia ulicznego niskiego napięcia (nN), 

 stacje transformatorowe WN/SN oraz SN/nN). 

 

Stan powyższych określony został jako dobry. Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach 

projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

(którego realizatorem był TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach) na terenie Gminy 

Pszczyna wymieniono w 2014 roku 11 sztuk transformatorów. 

Ogólna długość linii napowietrznych i kablowych wymienionych wyżej, będących  

własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, wynosi 1285,97 km, z czego 

459,29 km stanowią linie napowietrzne niskiego napięcia, linie kablowe niskiego napięcia 

stanowią 261,78 km, linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia stanowią 271,98 km. 

Najkrótsze odcinki dotyczą linii napowietrznych wysokiego napięcia (22,2 km).  

Zużycie energii elektrycznej w Gminie Pszczyna spadło z 105230,8 MWh w 2012 

roku do 62803,57 MWh w 2014 roku33. Zdecydowaną przewagę stanowią odbiorcy energii 

o niskim napięciu. W 2014 roku z taryfy G korzystało 18195 użytkowników, tj. aż 92,2% 

wszystkich odbiorców energii. W grupie tej 97,5% stanowiły gospodarstwa domowe i rolne, 

które w sumie zużyły 46253,55 MWh energii. 

 
Na terenie Gminy Pszczyna znajdują się trzy przedsiębiorstwa wytwarzające energię 

elektryczną z odnawialnego źródła energii (OZE) o łącznej mocy 120 kM, przyłączone do 

Sieci TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Zgodnie z danymi operatora, 

w Gminie planowana jest budowa jednej instalacji wytwórczej opartej na OZE o mocy 19,2 

kW, należącej do osoby fizycznej. Na terenie Gminy znajduje się także jedna osoba fizyczna 

posiadająca odnawialne źródła energii, wykorzystująca produkowaną energię na potrzeby 

własne. 

 
Wszystkie miejscowości w Gminie są zgazyfikowane. Sieć pozostaje pod zarządem 

dwóch operatorów. 

Operatorem zarządzającym siecią gazową wysokiego napięcia na terenie Gminy jest 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach. Jednostka 

zarządza siecią wysokiego ciśnienia: 

 DN 300 - 9,5 km; 

 DN 100 - 284 m; 

                                            
33

 Informacja dotyczy wyłącznie klientów kompleksowych, tj. klientów posiadających umowę zarówno 
na sprzedaż jak i dystrybucję energii elektrycznej. 



54 
 

 DN 150 - 5 m. 

 

W 2014 roku na terenie Gminy zlokalizowane były następujące stacje redukcyjne: 

 SRP Pszczyna – Ćwiklice: Qn = 10 000 m3/h, Qrob = 8 5003/h; 

 SRP Pszczyna – Stara Wieś 1: Qn = 3 000 m3/h, Qrob = 3 000 m3/h. 

 

Dystrybucyjną siecią gazową na terenie Gminy zarządza także Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, jednostka terenowa: Rejon Dystrybucji Gazu 

w Pszczynie. PSG Sp. z o.o. eksploatuje sieć gazową niskiego i średniego napięcia 

o długości odpowiednio: 131,3 km oraz 362,1 km. Sieć na terenie Gminy jest zasilana 

poprzez dwie stacje redukcyjno-pomiarowe w Pszczynie (Qmax = 2000 m3/h; Qmax = 600 

m3/h). 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku liczba odbiorców 

gazu sieciowego wynosiła 10 595 i była o około 3% wyższa niż w roku 2010. Z ogólnej liczby 

odbiorców 38,4% wykorzystywało gaz do ogrzewania mieszkań. Analiza danych wskazuje 

ponadto na spadek zużycia gazu, z 7755,5 tys. m3 w 2010 roku do 7450,6 tys. m3 w 2013. 

 

 

III.3.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna  

 
Istniejąca na terenie Gminy infrastruktura wodociągowa oraz kanalizacyjna pozostaje 

w zarządzie Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. (PIK Sp. z o.o.) z siedzibą 

przy ul. Zdrojowej 4 w Pszczynie.  

Na terenie Gminy długość sieci wodociągowej wynosi 345,1 km. Gęstość instalacji 

wodociągowej w Gminie w 2013 roku34 wyniosła 196,1 km/100 km2 i była o 30 km większa 

niż w województwie śląskim. Zdecydowanie wyższy poziom zwodociągowania 

charakteryzuje miasto (323,3 km/100 km2). Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na fakt, 

że wskaźnik gęstości sieci na terenach wiejskich Gminy również jest na wysokim  poziomie 

(177,3 km/100 km2) względem średniej dla obszarów wiejskich województwa (112,9 km/100 

km2). 

Dzięki modernizacji sieci, która realizowana jest etapami, wiek około 30% instalacji 

nie przekracza 5 lat. Nadal jednak wysoki udział stanowi sieć wymagająca remontów 

częściowych (ok. 35% sieci w wieku 25-35 lat) oraz całkowitej wymiany (ok. 10% sieci 

powyżej 35 lat). 

Woda na potrzeby mieszkańców dostarczana jest z 13 ujęć wód podziemnych 

(19 studni)35: 

1. S-1 - na terenie Zakładu Mechaniki i Elektroniki ZAMEL w Pszczynie, 

2. P-1 - na terenie stadionu miejskiego w Pszczynie przy ul. Bogedaina, 

3. S-1/D – na terenie Specjalistycznego Gospodarstwa Ogrodniczego Michał Dzida 

w Wiśle Wielkiej, ul. Główna 122, 

4. 1 studnia - na terenie firmy DROBIA S.A. w Jankowicach przy ul. Jaskółek, 

5. SW-1 - na działce nr 61/7 w Jankowicach – Państwo Witosz, 

                                            
34

 Dane dostępne w statystyce publicznej zagregowane do poziomu Gminy nie objęły 2014 roku 
dlatego też podano informację dla ostatniego możliwego roku. 
35

 Stan na dzień 18.05.2015 (informacje Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.) 
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6. S-1/D - na działce 3721/244 w Pszczynie przy ul. Hallera - Transport 

Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida Sp. z o.o., 

7. SP-1 - na działce 3704/55 w Piasku – „Karol Kania i Synowie” Sp. z o.o., 

8. studnie OP-1 i OP-2 na terenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 

w Pszczynie, 

9. S-1/G  -  na działce nr 532/13 w Pszczynie – GARDENIA Konrad Skrobol, 

10. SW-1 SW-3 – na terenie Gospodarstwo Ogrodnicze Marcin Mularski - Zakład 

„Pszczyna”, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 8, 

11. S-1/W - na działce nr 5306/259 w Pszczynie – na terenie zakładu Produkcja Podłoża 

pod Uprawę Pieczarek, 

12. S-1 do S-5 - na działkach nr 1754/1 i 1566/1, 1623/1 obręb Łąka - WZD Spółka 

z o.o., Pszczyna, ul. Zdrojowa 2, 

13. S-1/S - na działce nr 556/18 obręb Ćwiklice - Zakład Ogrodniczy Marian Spychała, 

Goczałkowice-Zdrój, ul. Źródlana 4. 

 

Wydajność powyższych ujęć zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodno 

prawnymi wynosi 297 m3/h. Ubytki wody z instalacji określa się na 16,23%. Na uwagę 

zasługuje fakt, że jakość wody pitnej na terenie Gminy jest dobra. 

Wysoki poziom zwodociągowania sprawia, że ponad 97% mieszkańców Gminy 

korzysta z instalacji wodociągowej. Głównymi odbiorcami wody są gospodarstwa domowe 

(91,4% ogólnej liczby odbiorców, która na 18.05.2015 roku wynosiła 12 539). Przedsiębiorcy 

stanowią 8,3% ogółu odbiorców, natomiast odbiorcy komunalni nie przekraczają poziomu 

0,3%. 

Struktura zużycia wody wskazuje na zdecydowaną przewagę celów bytowo – 

gospodarczych (1 917 634 m3/rok). Na cele przemysłowe zużyto w 2014 roku 400 518 m3. 

 

W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej PIK Sp. z o.o. posiada w zarządzaniu 

instalację o długości 248,5 km. W strukturze sieci odprowadzającej ścieki przeważa sieć 

rozdzielcza (sanitarna – 195,7 km i deszczowa – 51,1 km). Sieć ogólnospławna stanowi 

zaledwie 1,7 km istniejącej instalacji. 

Gęstość instalacji instalacyjnej w Gminie w 201336 roku wyniosła 131,5 km/100 km2 

i była o 20 km większa niż w województwie śląskim. Zdecydowanie wyższy poziom 

skanalizowania charakteryzuje miasto (641,6 km/100 km2). Niemniej jednak należy zwrócić 

uwagę na fakt, że wskaźnik gęstości sieci na terenach wiejskich Gminy również jest na 

wysokim poziomie (56,2 km/100 km2) w stosunku do średniej dla obszarów wiejskich 

województwa (49,2 km/100 km2). 

Odbiór i zagospodarowanie ścieków odbywa się w ramach dwóch aglomeracji: Wisła 

Wielka oraz Pszczyna. Na ich terenie w sumie zlokalizowanych jest 6 621 odbiorców 

kanalizacji, z czego 90,3% stanowią gospodarstwa domowe (ponad 43% mieszkańców 

Gminy korzysta z sieci). Z indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków korzysta 

obecnie 50 gospodarstw domowych. Ścieki kierowane są do dwóch oczyszczalni ścieków. 

 
 
 
 

                                            
36

 Dane dostępne w statystyce publicznej zagregowane do poziomu Gminy nie objęły 2014 roku 
dlatego też podano informację dla ostatniego możliwego roku. 
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Tab.24. Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Pszczyna 

Oczyszczalnia Rok założenia 
Moc 

przerobowa/dobę 

Ilość 
oczyszczalnych 
ścieków/dobę 

Wiek sieci 
kanalizacyjnej na 
terenie objętym 
oczyszczalnią 

Oczyszczalnia 
ścieków 
„Pszczyna”, 
Jankowice, ul. 
Złote Łany 36 

2003 5200 m
3
/d 3447 m

3
/d ok. 7 lat 

BOŚ Wisła Wielka, 
ul. Hodowców 

1997 730 m
3
/d 533 m

3
/d ok. 20 lat 

Źródło: opracowanie na podstawie danych PIK Sp. z o.o. 

 

Ważną rolę w uregulowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy odegrała 

realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie – etap I” współfinansowanego 

z Funduszu Spójności. Dzięki niemu ograniczono zrzut zanieczyszczeń spływających do 

gruntu i do okolicznych zbiorników wodnych (jez. Goczałkowickie, zbiornik w Łące czy rzeka 

Pszczynka). W ramach niniejszego projektu, który został zakończony w grudniu 2012 roku, 

wybudowano 128 km systemu kanalizacji sanitarnej, zmodernizowano główne kolektory 

ogólnospławne oraz doposażono oczyszczalnię ścieków Pszczyna37. 

 

III.3.4 Gospodarka mieszkaniowa 

 
Zasoby mieszkaniowe w Gminie Pszczyna obejmują zarówno mienie komunalne jak 

i prywatne.  

Wzrost liczby mieszkańców na terenie Gminy jest jednym z podstawowych czynników 

determinujących rozwój zasobów mieszkaniowych. W latach 2010-2013 liczba budynków 

mieszkalnych wzrosła o ponad 6% (z 9385 do 9971 budynków38). Tym samym wzrosła także 

liczba mieszkań. W 2013 roku w Gminie zlokalizowanych było 14 802 mieszkań, z czego 

58,1% na terenie miasta. 

Cechą charakterystyczną dla Gminy Pszczyna jest relatywnie duża przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania, która w 2013 roku wynosiła 97,7m2. Dla porównania 

w województwie śląskim wskaźnik ten wynosił 73,1m2. Tym samym można wysunąć 

wniosek, że na terenie Gminy przewagę stanowi budownictwo indywidualne, jednorodzinne. 

W analizie zasobów mieszkaniowych nie można pominąć stopnia wyposażenia 

w podstawowe instalacje. Ocena ta pozwala określić warunki życia w danej jednostce. 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego prawie wszystkie mieszkania w mieście 

posiadają dostęp do wodociągu i łazienki (odpowiednio 99,7% i 98,4%), natomiast centralne 

ogrzewanie posiada 88,3% mieszkań. Na obszarach wiejskich proporcje te są nieco 

odmienne. Wodociąg i łazienka wskazana została w przypadku odpowiednio 98,9% i 96,5% 

mieszkań. Z centralnego ogrzewania korzystają lokatorzy 92,3% mieszkań. 

 

                                            
37

 http://pik-pszczyna.pl/kanalizacja/  
38

 Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego  ogólna liczba budynków mieszkalnych na terenie Gminy 
Pszczyna wynosi 10 591, z czego  96% stanowi zasób osób indywidualnych. 

http://pik-pszczyna.pl/kanalizacja/
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Ryc.23. Liczba mieszkań w Gminie Pszczyna w latach 2010-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że w Gminie Pszczyna znaczna cześć zasobów 

mieszkaniowych ogrzewana jest przez lokalne kotłownie bazujące na węglu. Tym samym 

w okresie zimowym wzrasta emisja szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń wpływających na 

stan powietrza atmosferycznego a także jakość życia mieszkańców. Tradycyjne źródła 

ogrzewania w połączeniu z niską efektywnością energetyczną budynków jest problemem, 

który wiąże się wprost ze zjawiskiem niskiej emisji. Dlatego też niezbędne jest 

przedsięwzięcie działań zmierzających do ograniczenia tego problemu, m.in. poprzez 

termomodernizację budynków, wymianę pieców itp. 

W Gminie w zasobach komunalnych w 2013 roku znajdowało się 601 mieszkań 

o łącznej powierzchni użytkowej 25 711 m2. Ponadto Gmina posiadała 83 mieszkania 

socjalne (o 12 więcej względem 2011 roku). Nadal jednak zgłaszane jest duże 

zapotrzebowanie na tego typu lokale mieszkalne ze względu na pogarszającą się sytuację 

materialną mieszkańców. Zasobem komunalnym Gminy Pszczyna zarządza utworzona 

z dniem 1 kwietnia 1994 jednostka budżetowa Gminy - Administracja Zasobów 

Komunalnych.  

Na terenie Gminy działa także Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. Spółka powstała na mocy uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr 159/99 z dnia 

28 kwietnia 1999 roku, a jej podstawowym celem jest budowa lokali mieszkalnych na 

wynajem. Spółka prowadzi działalność w zakresie: 

 wynajmowania lokali użytkowych w budynkach będących jej własnością; 

 sprawowania zarządu na podstawie umów zlecenia budynkami Wspólnot 

Mieszkaniowych39; 

Obecnie w zasobach PTBS Sp. z o.o. znajdują się: 

 budynek Mieszkalny Wielorodzinny w Pszczynie przy ulicy Wodzisławskiej 9A i 9B, 

 zespół Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych w Pszczynie przy ulicy Korfantego 

45-55, 

 zespół Budynków Mieszkalno - Użytkowych w Pszczynie przy ulicy Bednorza 10- 12, 

14-16, 18-20. 

Towarzystwo sprawuje także zarząd nad 50 wspólnotami mieszkaniowymi. 

 
 

                                            
39

 http://www.ptbspszczyna.pl/ofirmie.htm  
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III.3.5 Gospodarka odpadami40  

 
W 2014 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane były przez 

pięć podmiotów: 

1. Remondis Sp. z o.o., Oddział w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec. 

2. P.P.U. ”PRODREX” Sp. z o.o., ul. Wolności 92d, 43-229 Rudołtowice. 

3. SITA POŁUDNIE SP. Z O.O., ul. Dębowa 26/28, 42-207 Częstochowa - Oddział 

Bieruń, 43-155 Bieruń Nowy, ul. Wawelska 53. 

4. ALBA POŁUDNIE Sp. z o.o., ul. Starocmentarna 2, 41- 300 Dąbrowa Górnicza. 

5. Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek, ul. Bór I /1, 43-230 

Goczałkowice Zdrój. 

 
Na terenie Gminy Pszczyna nie jest zlokalizowane składowisko odpadów. W związku 

z tym, że Gmina zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 

2014) należy do IV regionu gospodarki odpadami województwa śląskiego, zebrane odpady 

z terenu Gminy powinny być przekazane  do regionalnej instalacji, która zlokalizowana jest 

w Bielsku Białej (Zakład Gospodarki Odpadami S.A.). W związku z ograniczoną 

przepustowością instalacji odpady przekazywane są do instalacji zastępczych: 

 sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnego zbierania Remondis 

Sp. z o.o. (Łąka, ul. Cieszyńska 35) – odpady zmieszane; 

 kompostowni Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp z o.o. (Jankowice, ul. Złote 

Łany 36) – odpady zielone; 

 sortowni odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Cofico Poland Sp. z o.o. 

(Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36) – pozostałości z sortowania odpadów komunalnych; 

 ZPPA Dąbrowa Górnicza (ul. Puszkina 41) - pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych. 

 

W 2014 roku na terenie Gminy Pszczyna zebrano w sumie 19 914,6 Mg odpadów 

komunalnych, z czego 83,7% stanowiły zmieszane odpady komunalne. Do punktu 

selektywnego gromadzenie odpadów przekazanych zostało 33,0 Mg odpadów, z czego 

71,2% stanowiły odpady wielkogabarytowe. 

Analiza struktury przestrzennej odbioru odpadów wskazuje na lekką przewagę miasta 

(nieco ponad 50% ogólnej ilości zebranych odpadów). Natomiast wraz ze spadkiem liczby 

mieszkańców miasta maleje wartość wskaźnika opisującego ilość zmieszanych odpadów 

zebranych na 1 mieszkańca. W latach 2010-2014 jego wartość spadła z 363,6 kg/mieszk. do 

334,9 kg/mieszk. 

                                            
40

 Rozdział został opracowany na podstawie dokumentu „Analiza stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gminie Pszczyna za 2014 r.”, Pszczyna 17.02.2015 
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IV. Analiza SWOT  

 
Analiza SWOT jest jedną z najczęściej stosowanych technik, pozwalającą na ocenę 

potencjałów jednostki. Polega na identyfikacji silnych i słabych stron danej jednostki 

(wewnętrznych zasobów i potencjałów) oraz na rozpoznaniu szans i zagrożeń, czynników 

niezależnych od jednostki. 

Metoda polega na identyfikacji uwarunkowań rozwojowych oraz prognozowania 

kierunków rozwoju w oparciu o ocenę atutów, czyli silnych stron (strengths) i słabości, czyli 

słabych stron (weaknesses), oraz możliwości, czyli szans rozwoju (opportunities) i zagrożeń, 

czyli barier rozwoju (threats).  

 
Tab.25. Schemat analizy SWOT. 
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Źródło: „Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej”. 

 
Czynniki wewnętrzne ze względu na ich charakter oddziaływania dzielimy na:  

1. mocne strony (czynniki wewnętrzne pozytywne) jednostki to zjawisko bądź zasoby 

pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju jednostki, na które 

bezpośredni wpływ ma sama Gmina (mieszkańcy, instytucje, władze samorządowe);  

2. słabe strony (czynniki wewnętrzne negatywne) to zjawisko bądź deficyty 

ograniczające możliwości rozwoju sołectwa, na które bezpośredni wpływ ma sama 

jednostka. 

 

Adekwatne podejście dotyczy podziału czynników zewnętrznych. Szanse to zjawiska 

i tendencje występujące w otoczeniu, na które Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, 

a które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia. 

Zagrożenia to wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegane są jako bariery rozwoju 

Gminy. Są to przede wszystkim czynniki, na które Gmina nie ma wpływu.  

W efekcie prac opartych na spotkaniach z mieszkańcami Gminy oraz na podstawie 

wyników ankiety internetowej otrzymano cztery listy, które wskazują silne strony Gminy 

(takie, które należy wzmacniać) i szanse (te, które należy wykorzystywać w planowaniu 

dalszego rozwoju Gminy), a także słabe strony (takie, które należy niwelować, by nie 

stanowiły barier rozwojowych) i zagrożenia (te, których należy unikać).  
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SFERA GOSPODARCZO-KOMUNIKACYJNA 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Bliskość ważnych ośrodków 
przemysłowych - Metropolia 
Górnośląska, Rybnicki Okręg 
Przemysłowy; 

 Położenie przy drodze krajowej DK1 
oraz w pobliżu głównych ciągów 
komunikacyjnych; 

 Dostęp do czynnych linii kolejowych; 

 Wysoka ranga obiektów zabytkowych 
na terenie Gminy wpływająca na 
dużą atrakcyjność turystyczną; 

 Duży potencjał infrastruktury i działań 
zmierzających do wzmacniania 
potencjału kulturowego 
i historycznego; 

 Wysokie walory krajobrazowe; 

 Ilość i oferta bazy gastronomicznej; 

 Coraz większa rozpoznawalność 
Pszczyny; 

 Niski poziom bezrobocia; 

 Aktywnie rozwijająca się mała 
i średnia przedsiębiorczość; 

 Dobrze rozwinięte działy specjalne 
produkcji rolnej (produkcja pieczarek, 
produkcja wędlin na krajową skalę); 

 Duże możliwości produkcyjne 
lokalnego rolnictwa; 

 Duży potencjał i atrakcyjność 
obszaru pod względem rozwoju 
turystyki i rekreacji. 

 
 
 
 

 Obecność tzw. wąskich gardeł 
tworzących się na wybranych 
skrzyżowaniach z DK1 oraz przy 
przejazdach kolejowych (brak 
bezkolizyjnych przejazdów); 

 Stan dróg lokalnych oraz brak 
infrastruktury towarzyszącej drogom 
(chodniki i ścieżki rowerowe na 
obszarach wiejskich, parkingi); 

 Brak sprawnego systemu 
komunikacji zbiorowej; 

 Brak alternatywnych dróg 
komunikacyjnych - słabe 
skomunikowanie Gminy na linii 
wschód-zachód; 

 Mała ilość przedsiębiorstw 
zatrudniających powyżej 250 osób 
i związane z tym brak miejsc pracy 
i brak dochodów z podatku CIT; 

 Słaba oferta inwestycyjna Gminy 
(brak uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych oraz przemysłowych); 

 Brak wsparcia małych i średnich 
przedsiębiorców przez Instytucje 
Otoczenia Biznesu; 

 Niewystarczające pokrycie Gminy 
miejscowymi planami 
zagospodarowania  przestrzennego; 

 Niewystarczające wykorzystanie 
potencjału rekreacyjno-
wypoczynkowego Gminy; 

 Niewystarczająca ilość i stan bazy 
noclegowej; 

 Słabe zainteresowanie rozwojem 
agroturystyki na obszarach wiejskich; 

 Brak infrastruktury oraz 
kompleksowej oferty zatrzymującej 
turystę na dłużej; 

 Słabo oznakowane turystyczne trasy 
rowerowe. 
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SFERA SPOŁECZNA 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Korzystne trendy demograficzne na 
terenie Gminy (wzrost liczby 
mieszkańców); 

 Wysoki potencjał kapitału ludzkiego 
i społecznego; 

 Duże zaangażowanie społeczności 
lokalnej w rozwój Gminy; 

 Dobrze zorganizowane organizacje 
społeczne; 

 Przywiązanie mieszkańców do 
tradycji kulturowych i historycznych - 
silna identyfikacja mieszkańców 
z regionem; 

 Silne więzi rodzinne i międzyludzkie; 

 Łatwy dostęp do usług społecznych; 

 Optymalna sieć szkół i przedszkoli 
w Gminie; 

 Realizacja budżetu obywatelskiego; 

 Transparentna działalność władz 
(konsultacje społeczne kluczowych 
dokumentów); 

 Wysoka jakość współpracy jednostek 
samorządowych (np. w ramach 
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia 
Pszczyńska czy Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych). 

 
 

 Brak centrum wpierającego 
organizacje pozarządowe; 

 Pogarszający się stan infrastruktury 
sportowo - rekreacyjnej; 

 Pogarszający się stan placówek 
oświatowych; 

 Niewystarczająca liczba miejsc 
w placówkach oświatowych 
oferujących opiekę dla najmłodszych 
(żłobki, przedszkola); 

 Słabe wykorzystanie tzw. "serc wsi" - 
punktów integracji społecznej; 

 Niedostateczne wykorzystanie 
potencjału OSP; 

 Słaba oferta kulturalna dla młodzieży; 

 Bariery architektoniczne utrudniające 
przemieszczanie się osobom 
niepełnosprawnym i starszym; 

 Niedostateczne zasoby mieszkań 
socjalnych i komunalnych; 

 Migracja młodych do większych 
ośrodków; 

 Niewystarczająca baza opieki nad 
osobami starszymi; 

 Postępująca degradacja budynków 
śródmiejskich; 

 Niezadawalająca estetyka przestrzeni 
publicznych. 

 
 

SFERA PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNA 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Walory przyrodniczo-krajobrazowe 
Gminy; 

 Duże zasoby terenów zielonych; 

 Dostęp do zbiorników wodnych; 

 Wysoki stopień zwodociągowania 
Gminy; 

 Olbrzymi potencjał rozwoju edukacji 
ekologicznej w oparciu m.in. o Park 
Pszczyński; 

 Brak przemysłu ciężkiego 
powodującego zanieczyszczenia; 

 Dobra jakość wody. 

 Brak pełnego skanalizowania 
związany m.in. z dużym 
rozproszeniem zabudowy; 

 Nierozwiązany problem odwodnienia 
gruntów rolnych i terenów 
mieszkaniowych; 

 Wysoki poziom zanieczyszczenia 
powietrza przez tzw. "niską emisję"; 

 Zwiększona emisja pyłów i gazów 
spowodowana nadmiernym ruchem 
samochodowym w mieście; 

 Niska efektywność energetyczna 
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budynków publicznych; 

 Emisja nieprzyjemnego zapachu 
z zakładów tworzących podkłady dla 
upraw pieczarek; 

 Brak ścieżek rowerowych. 
 

 
 
 

SZANSE 
 wzrost gospodarczy w skali kraju, 

 coraz lepsze wykorzystanie funduszy unijnych, 

 wzrost atrakcyjności Polski dla inwestorów z zewnątrz, 

 wzrost środków na rozwój obszarów wiejskich w ramach programów krajowych 

i regionalnych, 

 nasilenie trendu do osiedlania się na wsi, 

 wzrost świadomości ekologicznej Polaków, 

 wzrost średniego poziomu wykształcenia społeczeństwa,  

 bogacenie się społeczeństwa polskiego, 

 rozwój szerokopasmowego Internetu, 

 poprawa ochrony przeciwpowodziowej, 

 przebudowa DK1 na terenie całej Gminy, 

 współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, 

 opracowanie i wdrażanie programu pomocowego dla młodych rodzin, 

 wzrost świadomości zdrowotnej społeczeństwa, 

 rozwijanie i wsparcie sektora usług związanego z organizacją czasu wolnego. 

 
ZAGROŻENIA 

 ucieczka ze wsi młodych, wykształconych osób, 

 prowadzenie polityki zmierzającej do stopniowego zmniejszania emerytur 

i podwyższania wieku emerytalnego,  

 ograniczanie zakresu polityki socjalnej, 

 ujemne saldo  migracji  Polski, 

 niekorzystne zmiany demograficzne (starzenie się polskiego społeczeństwa), 

 niestabilność polityczna oraz częste zmiany przepisów prawa, 

 zmiana wspólnej polityki rolnej ograniczająca pomoc dla rolnictwa, 

 kryzys finansów publicznych, 

 zwiększanie się liczby osób potrzebujących pomocy społecznej, 

 zanik tożsamości lokalnej, lokalnych odrębności oraz lokalnej kultury i tradycji, 

 brak polityki rodzinnej, 

 nakładanie nowych zadań własnych na Gminy bez zabezpieczenia środków 

finansowych, 

 ograniczona elastyczność systemu edukacyjnego względem potrzeb rynku pracy. 
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V. Konstrukcja Strategii Rozwoju  

 

V. 1. Wizja i misja  

 
 Jednym z kluczowych zadań strategii jest próba określenia do czego dąży jednostka 

terytorialna i jakie należy przedsięwziąć kroki, by zrealizować jeden, jasno określony cel 
nadrzędny. Cel ten ma wskazywać na stan, który jednostka powinna osiągnąć w określonej 
perspektywie czasowej. Jest to swoista wizja rozwoju, która stanowi jedną wspólną ideę, 
określa kierunki dążeń mieszkańców Gminy oraz określa warunki niezbędne dla osiągnięcie 
oczekiwanego stanu. W trakcie warsztatów strategicznych mieszkańcy określili swoje 
potrzeby i oczekiwania względem miejsca, w którym żyją. Uczestnicy zaakcentowali 
wyjątkowość Pszczyny wynikającą z jej położenia, istniejącego potencjału oraz funkcji 
i miejsca, jakie pełni i zajmuje na mapie Górnego Śląska. Tym samym powstała wizja 
zaprezentowana poniżej. 
 
 

WIZJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementem ściśle wynikającym z wizji jest określenie działań, które należy podjąć, by 
możliwe było w określonym czasie zrealizować wskazaną wizję. Misja Gminy, bo o niej tu 
mowa, stanowi kompilację najważniejszych priorytetów rozwojowych. Odpowiada na pytanie, 
jaka jest rola struktur samorządowych i jakie należy przedsięwziąć kierunki działań w celu 
usprawnienia funkcjonowania jednostki. Pośrednio wskazuje także na hierarchię ważności 
obszarów rozwojowych, co wynika z klimatu społecznego, poziomu świadomości 
mieszkańców, obyczajów, historii i tradycji. Misja Gminy wynika także z oczekiwań 
mieszkańców względem władz samorządowych. Obecnie, w związku z coraz częściej 
promowanym modelem partycypacyjnego, partnerskiego uczestniczenia w kreowaniu 
lokalnego rozwoju, można uznać, że misja stanowi swoisty drogowskaz działań dla 
wszystkich potencjalnych aktorów i beneficjentów zmian w Gminie – samorządu, 
przedsiębiorców, mieszkańców i organizacji pozarządowych. 

W oparciu o wyniki warsztatów strategicznych oraz przeprowadzonych badań 
ankietowych wypracowano misję Gminy Pszczyna o następującej treści: 
 
 
  

WYJĄTKOWA PSZCZYNA – WYJĄTKOWA GMINA,  

PERŁA NOWOCZESNOŚCI GÓRNEGO ŚLĄSKA 
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MISJA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. 2. Plan operacyjny Strategii: obszary strategiczne, cele 

strategiczne, cele operacyjne i kierunki działań 

 W wyniku prac zrealizowanych w trackie warsztatów strategicznych z mieszkańcami 
oraz w oparciu o wyniki ankiety dotyczącej oczekiwanych kierunków rozwoju, jak również 
analizy diagnostycznej jednostki oraz analizy dokumentów wyższego rzędu zaproponowano 
strukturę działań strategicznych, które w długoterminowej perspektywie pozwolą osiągnąć 
stan rozwoju Gminy zgodny z oczekiwaniami społecznymi. 

 Schemat strategii oparty został na pięciu poziomach hierarchicznych, z których 
pierwszy obejmuje określenie nadrzędnego „master” celu przedstawionego pod postacią wizji 
i misji rozwoju Gminy Pszczyna. 

 Analiza potencjałów jednostki pozwoliła na określenie trzech głównych obszarów 
strategicznych wskazujących na kluczowe rejony interwencji. Poziom trzeci uszczegóławia 
najważniejsze cele rozwojowe w postaci 7 celów strategicznych.  Wypracowany poziom 
operacyjny uwzględnił priorytetowe działania (13 celów operacyjnych/szczegółowych) 
niezbędne dla realizacji celów strategicznych. Poziom najniższy reprezentowany jest 
natomiast przez kierunki działań, które stanowią swoiste wiązki projektów i przedsięwzięć, 
których realizacja pozwoli na aktywizację wszystkich środowisk w Gminie i przyczyni się do 
osiągnięcia przez Pszczynę oczekiwanego poziomu rozwoju. 
 
Tab.26. Schemat operacyjny strategii 

poziom I WIZJA I MISJA 

poziom II OBSZAR STRATEGICZNY OBSZAR STRATEGICZNY 

poziom III CEL STRATEGICZNY CEL STRATEGICZNY 

poziom IV CEL 
OPERACYJNY 

CEL 
OPERACYJNY 

CEL 
OPERACYJNY 

CEL 
OPERACYJNY 

poziom V KIERUNKI 
DZIAŁAŃ 

KIERUNKI 
DZIAŁAŃ 

KIERUNKI 
DZIAŁAŃ 

KIERUNKI 
DZIAŁAŃ 

HISTORYCZNA PERŁA GÓRNEGO ŚLĄSKA DĄŻY DO 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 

POPRZEZ WYKORZYSTANIE POSIADANEGO POTENCJAŁU: 

WALORÓW GEOGRAFICZNYCH, PRZYRODNICZYCH I TURYSTYCZNO-

KULTUROWYCH. STWARZA WARUNKI DLA WYSOKIEJ JAKOŚCI 

ŻYCIA I GOSPODAROWANIA MIESZKAŃCOM I PARTNEROM 

ZEWNĘTRZNYM ORAZ ROZWOJU GOSPODARKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ 

OCZEKIWANIA SPOŁECZNE W POSZANOWANIU WŁASNEJ TRADYCJI 

I DZIEDZICTWA. 
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Ryc.24. Struktura obszarów i celów strategicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Wyrównanie poziomu rozwoju regionów, które jest celem wskazywanym w większości 

dokumentów strategicznych41, powinno opierać się w dużej mierze na wzroście 

gospodarczym. Stanowi on wypadkową szeregu zmiennych w ramach, których jedną 

z podstawowych jest szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości. Odbywa się on poprzez 

podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej jednostki, wpieranie rozwoju branż będących 

lokalną lub regionalną specjalizacją a także wpieranie rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw.  

 Gmina Pszczyna charakteryzuje się dużym potencjałem dla rozwoju zarówno terenów 

inwestycyjnych (lokalizacja w strefie oddziaływania trzech ośrodków gospodarczych: 

Katowic, Rybnika i Bielska-Białej; dostęp do infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu 

                                            
41

 Zgodność z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu omówiona została w rozdziale VII 

•CEL STRATEGICZNY I.1. POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ GMINY 

•CEL STRATEGICZNY I.2. WYSOKIEJ JAKOŚCI DOSTĘPNOŚĆ 
DROGOWA I KOMUNIKACYJNA GMINY 

•CEL STRATEGICZNY I.3. ROZWÓJ GOSPODARCZY W 
OPARCIU O LOKALNY POTENCJAŁ 

I OBSZAR STRATEGICZNY 

ZRÓWNOWAŻONA  
I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

•CEL STRATEGICZNY II.1. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA 
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA RZECZ POPRAWY 
JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

•CEL STRATEGICZNY II.2. WZMOCNIENIE KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO 

II OBSZAR STRATEGICZNY 

ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO 
I SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA 

•CEL STRATEGICZNY III.1. ZRÓWNOWAŻONE 
GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM 

•CEL STRATEGICZNY III.2. ZACHOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI 
ŚRODOWISKA 

III OBSZAR STRATEGICZNY 

ZASOBY NATURALNE 

I OBSZAR STRATEGICZNY: 
 

ZRÓWNOWAŻONA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

CEL STRATEGICZNY I.1. 

POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
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ponadlokalnym, istniejące na terenie Gminy przedsiębiorstwa) a także do rozwoju 

działalności opartej na posiadanych zasobach. Wykorzystanie powyższych czynników 

pozwoli rozwinąć infrastrukturę gospodarczą w Gminie, co przyspieszy generowanie 

impulsów dla rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.  

 
 
Cel operacyjny I.1.1. 
Kreowanie warunków dla lokalizacji strategicznych inwestycji  
 

Gmina Pszczyna ze względu na swój potencjał położenia względem głównych ciągów 

komunikacyjnych oraz w strefie pośredniego wpływu ośrodków rozwoju (Metropolii 

Górnośląskiej, Bielskiego Okręgu Przemysłowego, Rybnickiego Okręgu Węglowego) 

charakteryzuje się wysokim potencjałem rozwoju inwestycji gospodarczych o znaczeniu 

ponadlokalnym. Już teraz na terenie Gminy działają przedsiębiorstwa, które specjalizują się 

w branży mechaniczno-metalowej. Niemniej jednak, zgodnie ze wskazaniami Regionalnej 

Strategii Innowacji, w województwie śląskim wpierany będzie rozwój branż z tzw. obszaru 

inteligentnych specjalizacji: energetycznej, medycznej i komunikacyjno-informacyjnej. 

Ponadto wpierane będą przedsięwzięcia w ramach specjalizacji technologicznych zgodnych 

ze specjalizacją produkcyjną regionu. Stworzenie odpowiednich warunków 

infrastrukturalnych (pozyskanie terenu inwestycyjnego, uzbrojenie go w niezbędną 

infrastrukturę: drogi dojazdowe, media) w Gminie Pszczyna będzie stanowiło kluczowy 

argument dla potencjalnych inwestorów, którzy mogą reprezentować powyższe branże lub 

technologie, przy jednoczesnym zachowaniu  ładu przestrzennego i środowiskowego Gminy. 

Dużym atutem Gminy będzie budowa podstrefy jednej ze Specjalnych Stref Ekonomicznych, 

która może stanowić o lokalizacji konkurencyjnych przedsiębiorstw wpływających na 

kondycję lokalnej gospodarki.  

Przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej wraz z odpowiednio opracowaną 

i przeprowadzoną kampanią informacyjno-promocyjną może w perspektywie kilku lat 

przyczynić się do intensyfikacji rozwoju gospodarczego Gminy, co w konsekwencji umocni 

rangę Pszczyny jako lokalnego ośrodka rozwoju w południowej części województwa 

śląskiego. 

 
Kierunki działań: 

 przygotowania terenów inwestycyjnych; 

 utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej; 

 pozyskanie kluczowego inwestora z zakresu branż inteligentnych specjalizacji, m.in. 
branż: energetyka, medycyna, technologie informacyjno-komunikacyjne; 

 opracowanie i wdrożenie promocji gospodarczej i inwestycyjnej. 

 
 

 
Cel operacyjny I.1.2. 
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości opartej na wewnętrznym potencjale Gminy  

 
Jednym z kluczowych zadań realizowanych na terenie Gminy Pszczyna powinno być 

tworzenie korzystnych warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Zakres możliwych 

działań obejmuje zarówno poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, 

w szczególności dla małej i średniej przedsiębiorczości, jak również aktywne wspieranie 
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nowo powstających przedsiębiorstw. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw wpłynie 

pozytywnie na aktywizację zawodową mieszkańców oraz tworzenie nowych miejsc pracy. 

Szczególnie promowanym sposobem aktywizacji zawodowej mieszkańców będzie, 

w najbliższych latach, rozwój narzędzi oraz infrastruktury ekonomii społecznej. Ta 

szczególna forma oddolnej inicjatywy w obszarze tworzenia np. spółdzielni socjalnych 

pozwala zarówno na integrację społeczną, jak i na wzrost świadomości „ekonomicznej” 

mieszkańców. Ekonomia społeczna oparta jest na wartościach solidarności i osobistego 

zaangażowania w proces aktywnego obywatelstwa oraz generuje miejsca pracy o wysokiej 

jakości, ulepsza poziom życia, oferuje ramy dla nowych form przedsiębiorczości i pracy. 

Wśród najczęściej wybieranych form wskazać należy spółdzielnię socjalną. Tworzą ją 

w większości osoby zagrożone marginalizacją ze względu np. na bezrobocie czy 

niepełnosprawność, które mają trudności w znalezieniu pracy. Praca w spółdzielniach 

socjalnych daje mieszkańcom szansę na aktywizację społeczną i zawodową, integrację, 

podniesienie swoich kwalifikacji42. 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Pszczyna powinno również objąć 

sfery działalności, które są bezpośrednio związane z produkcją rolniczą. Branża ta przy 

zapewnieniu wysokiej kultury rolnej oraz przy promowaniu działań partnerskich na rzecz 

rozwoju systemu powiązań (produkcja - przetwarzanie - sprzedaż) może stanowić ważny 

czynnik wzrostu konkurencyjności lokalnej gospodarki. 

Ważnym działaniem na rzecz dynamizacji rozwoju będzie promowanie oraz 

inicjowanie przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Formuła ta, promowana od kilku lat na forum krajowym, ma wpływać na wzrost 

odpowiedzialności zbiorowej za rozwój danej jednostki. Ma również przyczynić się do zmiany 

sposobu postrzegania jednostki samorządowej. Gmina otrzymuje do realizacji coraz więcej 

zadań przy braku zapewnienia środków finansowych. Nie jest w stanie, często przy 

ograniczonych zasobach, zrealizować wszystkich działań w odpowiedzi na społeczne 

oczekiwania. Tym samym formuła partnerstwa publiczno-prywatnego ma pomóc rozwiązać 

wspomniany problem. 

 
Kierunki działań: 

 tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej; 

 wspieranie i promowanie innowacyjnych usług w zakresie turystyki, agroturystyki 

i rekreacji; 

 wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w zakresie wdrażania inteligentnych specjalizacji 

(m.in. branż: energetyka, medycyna, technologie informacyjno-komunikacyjne); 

 wsparcie dobrej kultury rolnej; 

 wsparcie powstawania grup producenckich; 

 promowanie oraz inicjowanie partnerstwa publiczno – prywatnego. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
42

 Doskonałym przykładem może być wrocławskie Przedsiębiorstwo Społeczne PANATO 
(http://panato.org/o-nas/) 
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Konkurencyjność gospodarcza i inwestycyjna jednostki zależy m.in. od stopnia 

powiązań wewnętrznych i zewnętrznych z regionem. Promowane w obecnej perspektywie 

finansowej, zintegrowane podejście do rozwoju, wskazuje na powiązania funkcjonalne 

i przestrzenne, które w dużej mierze uwarunkowane są właściwym stanem sieci drogowo – 

komunikacyjnej.  

Gmina Pszczyna posiada relatywnie dobrze rozbudowaną sieć komunikacyjną. 

Na terenie Gminy krzyżuje się droga krajowa, drogi wojewódzkie oraz powiatowe oraz 

przebiega magistrala kolejowa północ-południe. Atut ten rozpatrywany jest jednak także jako 

problem, wynikający z braku tzw. dualizmu drogowego – tj. na terenie Gminy brakuje, 

alternatywnych do głównych dróg, ciągów komunikacyjnych. W trakcie zdarzeń losowych 

w obrębie drogi, nie ma możliwości wyboru trasy alternatywnej. Tym samym istnieje 

konieczność interwencji w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa 

komunikacyjnego. 

Obecna infrastruktura różni się stanem i przepustowością i oczywiście wymaga 

stałych działań modernizacyjnych. Nie zapewnia jednak sprawnego skomunikowania 

wschodniej i zachodniej części Gminy. Jest to szczególnie istotne w związku z planowaną 

rozbudową drogi ekspresowej S1, która przebiegać ma w pobliżu wschodnich granic Gminy. 

W długoterminowej perspektywie istnieje realna możliwość wzrostu natężenia ruchu przez 

Pszczynę, związanego z przewozem towarów i usług pomiędzy projektowaną 

S1 a autostradą A1, która zlokalizowana jest na zachód od Pszczyny. 

Dlatego też wydaje się, że zapewnienie w Gminie właściwych warunków w ramach 

dostępności zewnętrznej i wewnętrznej, w długoterminowej perspektywie zapewni stabilny 

rozwój jednostki minimalizując ryzyko wykluczenia przestrzennego w regionie śląskim. 

 
 
Cel operacyjny I.2.1. 
Poprawa dostępności zewnętrznej Gminy 
 

 
Obecnie w kreowaniu rozwoju coraz ważniejszą rolę odgrywa współpraca. Brak 

sprawnego systemu komunikacyjnego integrującego jednostkę z otoczeniem stanowi 

wielokrotnie podstawową barierę dla rozwoju inwestycji gospodarczych. Strategiczne 

położenie Gminy, na skrzyżowaniu ważnych szlaków drogowych zarówno o znaczeniu 

krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym, sprawia, że kwestia zapewnienia właściwych 

warunków dostępności do innych ośrodków rozwoju oraz do dróg międzynarodowych 

odgrywa coraz większą rolę. Gmina z racji swoich kompetencji nie ma bezpośredniego 

wpływu na stan infrastruktury drogowej i kolejowej. Może jedynie lobbować oraz wspierać 

inicjatywy zmierzające do poprawy stanu dróg o znaczeniu ponadlokalnym. Przykładem 

może być m.in. realizacja w partnerstwie np. z Powiatem czy Województwem kluczowych 

przedsięwzięć drogowych. 

Ważnym problemem zgłaszanym przez mieszkańców jest „konflikt” przestrzenny 

występujący na terenie miasta. W związku z przebiegiem drogi kolejowej przez centrum 

CEL STRATEGICZNY I.2. 
WYSOKIEJ JAKOŚCI DOSTĘPNOŚĆ DROGOWA I KOMUNIKACYJNA 
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miasta, na jego terenie tworzą się tzw. "wąskie gardła" związane z ograniczaniem ruchu 

przez zamknięte przejazdy kolejowe. Pojawia się więc ograniczona możliwość komunikacji 

w kierunku wschód-zachód. Pogarsza to nie tylko jakość życia mieszkańców, ale wpływa 

zasadniczo na poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego w regionie. Niezbędne jest zatem 

podjęcie działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, np. poprzez budowę wiaduktu w formule 

partnerskiej Gmina Pszczyna – PKP Linie Kolejowe – Województwo Śląskie. 

 
 
Kierunki działań: 

 wspieranie przedsięwzięć infrastrukturalnych obejmujących drogi powiatowe, 

wojewódzkie i krajowe; 

 wspieranie działań na rzecz modernizacji infrastruktury kolejowej na terenie Gminy 

Pszczyna; 

 inicjowanie oraz współpraca w zakresie rozwiązania problemów przejazdu przez 

szlaki kolejowe i drogowe. 

 
 
Cel operacyjny I.2.2. 
Poprawa dostępności wewnętrznej 

 
Istniejąca w Gminie kluczowa sieć drogowa opiera się przede wszystkim na 

infrastrukturze będącej pod zarządem powiatu, województwa oraz kraju. Sieć dróg gminnych 

obejmuje przede wszystkim drogi osiedlowe i wybrane drogi na terenach wiejskich. Pomimo 

dotychczasowych działań zmierzających do poprawy stanu istniejącej infrastruktury nadal 

istnieje konieczność modernizacji i budowy gminnych ciągów komunikacyjnych. Wynika to 

m.in. z faktu rozwoju przestrzennego Pszczyny: budowy nowych stref zagospodarowania 

mieszkaniowego oraz planowanego rozwoju stref aktywności gospodarczej. 

Bez infrastruktury, zapewniającej sprawną komunikację pomiędzy osiedlami a centrum 

miasta oraz łączącymi miasto z obszarami wiejskimi, dalszy rozwój Gminy będzie utrudniony. 

Niezbędne są więc przedsięwzięcia zmierzające do modernizacji istniejących dróg oraz 

ewentualnej budowy nowych (wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – np. parkingi). 

Zapewnienie infrastruktury dróg lokalnych zwiększy atrakcyjność inwestycyjną oraz 

mieszkaniową Gminy. Pozwoli na sprawne i bezpieczne przemieszczanie się mieszkańcom 

i przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na lokalizację swoich firm na terenie Pszczyny. 

 
Kierunki działań: 

 modernizacja i budowa dróg gminnych łączących osiedla miasta oraz miasto 

z obszarami wiejskimi; 

 modernizacja niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy warunków 

komunikacyjnych. 
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Rozwój gospodarczy powinien odbywać się w sposób zrównoważony. W tym 

przypadku rozpatrywać go można jako rozwój równomierny, oparty na dywersyfikacji 

gospodarczej uwzględniającej wewnętrzny potencjał danej jednostki. Olbrzymim potencjałem 

Gminy Pszczyna jest dziedzictwo historyczno-kulturowo-przyrodnicze, które od wielu lat 

stanowi o dużej atrakcyjności turystycznej Gminy. Możliwości Pszczyny w sferze 

wykorzystania istniejących walorów na rzecz wzmocnienia swojej pozycji na mapie 

rekreacyjno-turystycznej Górnego Śląska są stosunkowo duże. Stanowią m.in. o możliwości 

wygenerowania nowych impulsów dla rozwoju właściwej infrastruktury i oferty dla 

mieszkańców i odwiedzających. Wzmocnienie działań inwestycyjnych w zakresie tworzenia 

nowych atrakcji oraz zachowania obecnego dziedzictwa kulturowego może przyczynić się do 

stworzenia swoistego produktu turystycznego, który objąłby nie tylko miasto z jego 

atrakcjami, ale także obszary wiejskie Gminy, które odegrały olbrzymią rolę w tworzeniu 

tożsamości kulturowej i historycznej tego obszaru. Ważnym efektem proponowanych działań 

będzie z całą pewnością rozwój przedsiębiorczości lokalnej, a tym samym aktywizacja 

zawodowa mieszkańców. 

 
 
 
Cel operacyjny I.3.1. 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Pszczyny  

 
Gmina Pszczyna stanowi już rozpoznawalną markę na mapie atrakcji turystycznych 

województwa śląskiego. Opiera się ona przede wszystkim o atrakcje kulturowo-historyczne 

oraz przyrodnicze. W celu wzmocnienia funkcji turystycznej pełnionej przez Gminę proponuje 

się modernizację i budowę niezbędnej infrastruktury. Pełne wykorzystanie walorów Pszczyny 

możliwe będzie dzięki rozwojowi nowych atrakcji, np. wykorzystujących dostęp do zbiorników 

wodnych (np. zbiornik Łącki), akcentujących dziedzictwo historyczno-kulturowe obszarów 

wiejskich Gminy czy też stanowiących uzupełnienie już istniejącej infrastruktury turystycznej 

w mieście. Ciekawym rozwiązaniem byłoby stworzenie komplementarnego produktu 

turystycznego obejmującego istniejące i nowe atrakcje zlokalizowane na terenie całej Gminy 

– produktu, który zatrzymałby turystę w Pszczynie na dłużej.  

Z całą pewnością niezbędne w tym celu jest zapewnienie odpowiedniej bazy 

turystycznej, głównie noclegowej. Potencjalny turysta powinien mieć wybór w ramach 

szerokiej oferty hotelowej, jak i w ramach tańszych opcji, np. gospodarstwa agroturystyczne.  

Zapewnienie właściwych warunków infrastrukturalnych będzie też warunkiem 

koniecznym dla wzbogacenia turystyki kwalifikowanej np. o tzw. turystykę biznesową. Gmina 

ma szanse stać się ważnym punktem na mapie atrakcyjnych miejsc na przeprowadzenie 

sympozjów, konferencji i spotkań biznesowych. Lokalizacja w strefie oddziaływania 

Metropolii Górnośląskiej sprawia, że już teraz miasto odwiedzane jest przez gości 

biznesowych w ramach jednodniowych wycieczek. Zapewnienie właściwej infrastruktury 

mogłoby stworzyć w tej części województwa doskonałe miejsce dla tego typu wydarzeń 

„turystycznych”. 

CEL STRATEGICZNY I.3. 
ROZWÓJ GOSPODARCZY W OPARCIU O LOKALNY POTENCJAŁ 
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Działaniem niezbędnym do realizacji na terenie Gminy Pszczyna będzie odnowienie 

i rozszerzenie sieci szlaków turystycznych wraz z budową towarzyszącej małej infrastruktury 

turystycznej. Intensywny rozwój turystyki rowerowej i pieszej w kraju (np. nordic walking) 

wskazuje na wysoką atrakcyjność tej formy spędzania czasu wolnego. Warunki, które 

posiada Gmina sprawiają, że na jej terenie ma szanse rozwinąć się sieć tras turystycznych, 

która będzie wspaniałą atrakcją np. weekendowego wypoczynku mieszkańców aglomeracji 

katowickiej. 

Wspomniane powyżej działania realizowane powinny być z uwzględnieniem formuły 

partnerstwa. Poprzez zaangażowanie szerszej grupy aktywnych realizatorów w tworzenie 

infrastruktury czy oferty wypoczynkowej zapewnia się większą efektywność realizacji 

przedsięwzięcia. Jest to ważne także pod względem ekonomicznym. Rozwój i wzmacnianie 

funkcji turystycznej może się odbywać nie tylko w obrębie partnerstw wewnętrznych 

(wyłącznie na terenie Gminy Pszczyna), ale także partnerstw zewnętrznych. Zintegrowane 

podejście może objęć kilka jednostek samorządowych, na terenie których wzmocnione 

zostaną indywidualne atuty turystyczne, a w efekcie powstanie atrakcyjny produkt 

turystyczny, który stworzy nową jakość usług wypoczynkowych w tej części województwa. 

Nieodzownym elementem, bez którego wzmacnianie atrakcyjności turystycznej nie 

może się odbywać, jest promocja. Gmina Pszczyna realizuje te działania bardzo 

intensywnie. Dowodem może być bardzo duża liczba turystów odwiedzających główne 

atrakcje. Działania te należy kontynuować uwzględniając dynamicznie zmieniające się 

narzędzia i kanały informacyjne. 

 
Kierunki działań: 

 tworzenie nowych atrakcji rekreacyjno – wypoczynkowych; 

 modernizacja bazy turystycznej na rzecz podniesienia jakości usług turystycznych; 

 wsparcie rozwoju szerokiego wachlarza infrastruktury noclegowej; 

 odnowienie i rozszerzenie sieci szlaków turystycznych wraz z budową towarzyszącej 

małej infrastruktury turystycznej; 

 współpraca w ramach inicjatyw partnerskich; 

 wsparcie działań promocyjnych. 

 
 
 
Cel operacyjny I.3.2.  
Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego na rzecz poprawy konkurencyjności  

 
 

Turystyka kwalifikowana, oparta na dziedzictwie historycznym, stanowi wiodącą 

formę turystyki w Gminie Pszczyna. Opiera się ona na zasobach, które na terenie Gminy 

zachowane są w doskonałym stanie (np. Muzeum Zamkowe, Skansen Zagrody Wsi 

Pszczyńskiej, Muzeum Prasy Śląskiej, zabytkowy układ urbanistyczny miasta, obiekty 

sakralne). Działania mające na celu zabezpieczenie powyższych obiektów oraz 

udostępnienie ich mieszkańcom i turystom podejmowane są od wielu lat. Dodatkowym 

atutem jest realizacja szeregu przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, które 

cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Wysoka atrakcyjność posiadanych zasobów oraz zaangażowanie mieszkańców 

w działania pielęgnujące lokalną tożsamość stanowią istotny argument dla wykorzystania 

istniejącego potencjału na rzecz podniesienia konkurencyjności Gminy Pszczyna. Proponuje 
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się, by przedsięwzięcia zmierzające do zachowania i promocji dziedzictwa historyczno-

kulturalnego aktywizowały mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. 

Wspólne działania nie tylko zwiększą atrakcyjność oferty, ale także przyczynią się do 

zwiększenia spójności społecznej na terenie Gminy. Tym samym powinny one objąć nie 

tylko instytucje działające na terenie miasta. Potencjał kulturotwórczy obszarów wiejskich jest 

również bardzo wysoki - daje możliwość stworzenia atrakcyjnego i spójnego produktu 

turystycznego. 

 Na uwagę zasługuje fakt, że w całym województwie śląskim coraz większą rolę 

odgrywają tzw. „przemysły kreatywne”. Są to „działania, które biorą się z indywidualnej 

kreatywności i talentu, i które mają zarazem potencjał kreowania bogactwa oraz zatrudnienia 

poprzez wytwarzanie i wykorzystywanie praw własności intelektualnej”43. Są one często 

powiązane z sektorem kultury i poprzez swój rozwój promują różnorodność kulturową jako 

katalizator kreatywności. Infrastruktura dostępna na terenie Gminy oraz potencjał zasobów 

ludzkich tworzących kulturę sprawia, że Pszczyna ma duże szanse na bycie lokalnym 

centrum przemysłu kreatywnego. 

 
 

Kierunki działań: 

 aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju działalności kulturalnej; 

 ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego; 

 budowa nowych oraz modernizacja i doposażenie istniejących obiektów 

ukierunkowanych na rzecz zwiększenia kulturalnej atrakcyjności oferty Gminy; 

 rewitalizacja Starego Miasta; 

 remont Centrum Kultury i Biblioteki; 

 rewitalizacja oficyny zamkowej z przeznaczeniem na nowe cele; 

 poprawy estetyki i ładu przestrzennego w mieście i na obszarach wiejskich; 

 poszerzenie i promocja oferty kulturalnej oraz wsparcie środowisk twórczych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tworzenie wysokich warunków życia, zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami, nie 

może się odbyć bez interwencji w zakresie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury. 

Dostępność do wysokiej jakości usług świadczonych w obrębie infrastruktury społecznej 

                                            
43

 „Co to są przemysły kreatywne i przemysły kultury”, Agata Etmanowicz 
(http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl/przewodnik.html?artid=25) 

II OBSZAR STRATEGICZNY:  
 

ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO i SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA 

CEL STRATEGICZNY II.1. 
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA 

RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
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przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców a tym samym, do podniesienia 

atrakcyjności i konkurencyjności danej jednostki. Niezbędne jest zatem zapewnienie 

warunków dla realizacji celów społecznych poprzez modernizację lub budowę infrastruktury 

edukacyjnej, mieszkaniowej, zdrowotnej a także poprzez zapewnienie wysokiej jakości 

przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwa mieszkańcom. Zaproponowane poniżej kierunki 

działań przyczynią się do podniesienia jakości zasobów kapitału ludzkiego Gminy, wzrostu 

jakości oferty edukacyjnej, zapewnienia opieki najmłodszym, a także poprawienia 

dostępności do świadczeń dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto przyczynią się 

do stworzenia właściwych warunków mieszkalnych (lokalowych). Zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury pozwoli na wyrównanie szans rozwojowych, zarówno w obrębie Gminy 

Pszczyna, jak i względem całego województwa. 

 

 
Cel operacyjny II.1.1.  
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez inwestycje w infrastrukturę oświatową oraz 
dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej 

 
Spójność społeczna oraz wysoka jakość kapitału ludzkiego stanowi istotny element 

w kreowaniu potencjału społeczno-gospodarczego. Przewaga konkurencyjna Gminy zależy 

nie tylko od istniejącej infrastruktury (tereny przemysłowe, strefy ekonomiczne itp.), ale także 

od podaży zasobów ludzkich. Należy więc szczególny nacisk położyć na poziom 

wykształcenia społeczności lokalnej. 

Analiza sytuacji demograficznej oraz sfery edukacji w Pszczynie wskazuje, 

że działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury szkolnej i przedszkolnej powinny 

koncentrować się zarówno na budowie nowych obiektów, tam gdzie istnieje taka 

konieczność, jak i na modernizacji już istniejących. Diagnoza wykazała, że na terenie Gminy 

istnieje konieczność wsparcia w zakresie zapewnienia opieki najmłodszym mieszkańcom. 

Co prawda dostępne są niepubliczne punkty opieki lecz koszty, które rodzice muszą ponosić 

na opłatę czesnego często przekracza ich finansowe możliwości. Dlatego też rozbudowa 

istniejącej infrastruktury żłobków i przedszkoli wydaje się działaniem niezbędnym 

do realizacji w najbliższych latach. 

Kluczowa będzie także poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych na 

poziomie podstawowym i gimnazjalnym.  Stworzenie infrastruktury, która będzie spełniała 

wymogi bezpieczeństwa, będzie nowoczesna i dostosowana do dynamicznie zmieniających 

się wyzwań stawianych placówkom oświatowym w zakresie wyposażenia, będzie 

dostosowana do stale aktualizowanych programów nauczania (wykorzystanie nowych 

technik przekazu, wzbogacenie narzędzi nauczania), przyczyni się do wzrostu jakości oferty 

edukacyjnej oraz pozwoli na wyrównanie dostępu do wysokiej jakości oświaty. W ramach 

rozbudowy infrastruktury edukacyjnej niezbędne jest uwzględnienie również konieczności 

zapewnienia dostępu do infrastruktury sportowej, która pozwoli na poprawę kondycji uczniów 

oraz promowanie zdrowego trybu życia wśród najmłodszych. 

Wyzwania stawiane nowoczesnym gospodarkom wskazują na konieczność 

dostosowania oferty edukacyjnej (profilu/kierunku nauczania) do wymagań rynku pracy. Jest 

to podyktowane koniecznością uzupełnienia braków profesjonalnej, specjalistycznej kadry 

zawodowej, która pozostanie na lokalnym rynku pracy zwiększając jego potencjał. Gmina 

w ramach swoich kompetencji nie ma bezpośrednich możliwości kształtowania oferty 

kształcenia zawodowego. Ma jednak możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciach 

realizowanych w formule partnerstwa. Tym samym Gmina Pszczyna wraz z Powiatem 
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Pszczyńskim mogą wspólnie wypracować niezbędne narzędzia (określenie profilu 

kształcenie, dostosowanie infrastruktury, nawiązanie współpracy z pracodawcami itp.) 

dla podniesienia atrakcyjności kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym.  

 
Kierunki działań: 

 poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi;  

 budowa, rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych;  

 budowa, rozbudowa i modernizacja zaplecza sportowego placówek oświatowych; 

 współpraca jednostek na rzecz stworzenia oferty edukacyjnej dostosowanej 

do potrzeb rynku pracy. 

 
 
Cel operacyjny II.1.2.  
Zapewnienie spójności społecznej Gminy poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 

 
 

Zachowanie spójności społecznej jest jednym z podstawowych elementów 

zapewnienia właściwego kierunku rozwoju jednostki. Obecnie preferowane podejście 

rozwojowe ukierunkowane jest na działania zmierzające do rozwiązywania podstawowych 

problemów społecznych, które stanowią barierę rozwoju, poprzez szeroko rozumiane 

przeciwdziałanie wykluczeniu. Proponowane działania mają przyczynić się do rozwoju 

kapitału społecznego, który ma stanowić siłę napędową przemian w Gminie. 

Istotnym problemem wielu jednostek samorządowych, w tym także Pszczyny, jest 

pespektywa starzenia się populacji. Obserwowane procesy demograficzne w Gminie nie 

przebiegają tak szybko, jak na terenie innych gmin Górnego Śląska. Niemniej jednak należy 

już teraz przedsięwziąć kroki w celu przygotowania się do zmiany struktury wiekowej 

mieszkańców. Niezbędne wydaje się zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury 

stacjonarnej opieki nad seniorami. Na terenie miasta działa hospicjum Św. Ojca Pio, które 

będzie rozbudowane. Niemniej jednak obiekt ten może w długoterminowej perspektywie być 

niewystarczający na realizację społecznych potrzeb. 

Wśród działań minimalizujących wykluczenie z życia publicznego osób starszych, ale 

także osób niepełnosprawnych niezbędne jest likwidowanie barier architektonicznych 

zarówno w obiektach, jak i w przestrzeni publicznej (budowa podjazdów, modernizacja 

ciągów komunikacyjnych, itp.).  

Dodatkowo, ważnym z punktu widzenia zapewniania właściwej infrastruktury, będzie 

podjęcie działań zmierzających do dalszego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. 

Tworzenie warunków dla jakości życia mieszkańców obejmuje także konieczność 

rozwoju systemu mieszkalnictwa odpowiadającego potrzebom społecznym. W tym celu 

możliwe jest m.in. powiększenie zasobów lokali socjalnych o budowę nowych obiektów lub 

adaptację i modernizację istniejących. Rozwiązanie problemów mieszkaniowych będzie 

możliwe m.in. przez rozwój budownictwa czynszowego. Działanie te będą ściśle powiązane 

z szeroko rozumianymi działaniami rewitalizacyjnymi przestrzeni Gminy. Ma ona mieć 

charakter kompleksowy i uwzględniać przede wszystkim aspekt społeczny a następnie 

infrastrukturalny. Diagnoza problemów lokalnych oraz określenie obszarów wymagających 

interwencji będzie jednym z najważniejszych zadań prospołecznych w najbliższych latach.  

Wsparcie mieszkańców, aktywizacja istniejącego kapitału społecznego powinna 

obejmować zarówno obszary miejskie jak i wiejskie Gminy. Realizacja działań 
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rewitalizacyjnych oraz w ramach odnowy wsi będą miały szerokie i długofalowe znaczenie 

w wyrównaniu poziomu i jakości życia w Gminie. Należy wykorzystać w tym celu istniejącą 

już infrastrukturę – np. potencjał świetlic wiejskich, czy tzw. „serca wsi” (swoiste centra 

aktywności mieszkańców).  

 
Kierunki działań: 

 dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

 budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury długoterminowej opieki dla osób 

starszych; 

 powiększenie zasobów lokali socjalnych w Gminie; 

 rozwój budownictwa czynszowego; 

 budowa nowych i modernizacja istniejących zasobów komunalnych na rzecz poprawy 

jakości życia mieszkańców; 

 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu; 

 wsparcie dla rodzin; 

 opracowanie i realizacja programu rewitalizacji Gminy Pszczyna; 

 realizacja działań w ramach odnowy obszarów wiejskich. 

 
 
Cel operacyjny II.1.3. 
Bezpieczeństwo i zagospodarowanie przestrzeni publicznych na rzecz wysokiej 
jakości życia mieszkańców 

 
Prospołeczne działania nie mogą być realizowane bez działań infrastrukturalnych 

ukierunkowanych na stworzenie m.in. wysokiej jakości przestrzeni publicznych. Powinny one 

obejmować miejsca, w których mieszkańcy mogą spędzać wolny czas zarówno w ramach 

sąsiedzkich spotkań, jak i aktywności rekreacyjnej i sportowej. Atrakcyjna przestrzeń dla 

mieszkańców podnosi jakość życia mieszkańców, „zaprasza” do większej aktywności a także 

przyczynia się do wzrostu integracji społecznej. Ponadto może wpłynąć na wzrost 

odpowiedzialności społecznej za estetykę i jakość najbliższego otoczenia. 

Wśród działań możliwych do realizacji w ramach niniejszego celu wskazać można 

modernizację i budowę placów zabaw, boisk, obiektów sportowych, tworzenie tzw. drobnej 

infrastruktury na wolnym powietrzu, typu siłownia, stoły do ping-ponga, itp. czy też adaptację 

i udostępnienie nowych terenów na szeroko rozumiane cele społeczne.  

Wymierną korzyścią tego typu działań będzie nie tylko poprawa warunków życia 

w Pszczynie, wzrost aktywności mieszkańców, większa integracja społeczna, poprawa 

kondycji zdrowotnej obywateli (poprzez wzrost aktywności sportowej), ale także podniesienie 

atrakcyjności wypoczynkowo-turystycznej Gminy. Powstała infrastruktura może bowiem 

stanowić bazę towarzyszącą dla istniejącego zaplecza turystycznego. 

Dodatkowym elementem, ale szczególnie istotnym w ramach zapewnienia wysokiej 

jakości życia mieszkańców, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 

W Gminie prowadzone są działania prewencyjne (m.in. monitoring), ale nadal istnieje 

konieczność doposażenia służb uczestniczących w działaniach ratowniczych 

i prewencyjnych poprawiających stan bezpieczeństwa Gminy. Szczególnie dotyczy 

to poprawy zabezpieczenia przed klęskami. Pożary czy podtopienia wynikające z coraz 

bardziej gwałtownych zjawisk atmosferycznych wymagają wielokrotnie interwencji 

specjalistycznych służb. Tym samym niezbędna wydaje się zarówno modernizacja 
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infrastruktury, jak również doposażenie jednostek odpowiedzialnych za zapewnienie 

właściwego poziomu bezpieczeństwa w Gminie. 

 
Kierunki działań: 

 budowa i modernizacja infrastruktury aktywnego wypoczynku; 

 rozwój bazy sportowej; 

 modernizacja infrastruktury i doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej;  

 przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem otoczenia na cele 

społeczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel operacyjny II.2.1.  
Wsparcie kapitału społecznego poprzez budowę społeczeństwa obywatelskiego44 

 
 

 Szczególną rolę w kreowaniu rozwoju jednostki samorządowej stanowi aktywne, 

obywatelskie społeczeństwo, które poprzez własne inicjatywy tworzy wysoką jakość 

otoczenia, w którym żyje. Tworzenie przez Gminę właściwych warunków dla rozwoju 

partycypacyjnego modelu funkcjonowania jednostki w długoterminowej perspektywie 

przynosi znaczne korzyści.  

 Pszczyna już teraz podejmuje szereg działań w celu aktywizacji mieszkańców 

i pobudzenie ich aktywności w sferze realnego wpływu na najbliższe otoczenie. Poprzez 

stałe udoskonalania systemu informowania mieszkańców o podejmowanych przez Gminę 

działaniach (np. udostępnianie publiczne dokumentów konsultacyjnych, transparentna, 

przejrzysta strona internetowa informująca o każdym działaniu i rozpoczęciu konsultacji 

społecznych) władze samorządowe przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. Niezwykle ważnym narzędziem pobudzającym partycypację społeczną 

w Gminie jest realizowany od dwóch lat budżet obywatelski, który cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem. Ponadto Gmina posiada również uchwałę o tzw. inicjatywie lokalnej. Jest 

to narzędzie, które bezpośrednio promuje działania wynikające z inicjatywy oddolnej 

mieszkańców a realizowane w formule partnerskiej z samorządem. Polega ona na 

zgłaszaniu przez obywateli konkretnych przedsięwzięć, które w dalszej kolejności 

realizowane jest na zasadzie współuczestniczenia. Może ono opierać się na zapewnieniu 

zasobów ludzkich (praca społeczna), partycypowaniu w kosztach, dostarczeniu sprzętu, 

narzędzi lub pomieszczeń. Jest to coraz częściej wykorzystywane narzędzie, które zwiększa 

tożsamość lokalną oraz kształtuje w mieszkańcach poczucie odpowiedzialności za najbliższe 

otoczenie. Proponuje się wzmocnienie powyższego elementu w ramach budowy 

społeczeństwa obywatelskiego w Gminie. 

                                            
44

 Cel strategiczny II.2. zawiera jeden cel operacyjny dlatego dla uniknięcia powielania informacji 
przedstawiono opis celu operacyjnego. 

CEL STRATEGICZNY II.2. 

WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 
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 Olbrzymim potencjałem w sferze kapitału społecznego w Gminie są organizacje 

pozarządowe. Silnie rozwinięty, ale też aktywnie uczestniczący w rozwoju Gminy tzw. trzeci 

sektor odgrywa dużą rolę zarówno w tworzeniu pożytecznej działalności na rzecz człowieka 

i społeczeństwa, a także w tworzeniu poczucia funkcjonowania w określonej wspólnocie 

społecznej. Tym samym wpływa na stały rozwój i umacnianie tożsamości lokalnej. Tworzenie 

warunków dla powstawania i funkcjonowania organizacji non-profit pozwoli na poprawę 

jakości świadczonych przez nie usług oraz umocni współpracę na linii samorząd-organizacje 

pozarządowe. Dlatego też zasadnym wydaje się stworzenie Centrum Organizacji 

Pozarządowych, które stanowić będzie zarówno miejsce inkubujące nowe przedsięwzięcia, 

jak i wspierające już istniejące organizacje. Jednostka ta stanowić będzie kluczowe miejsce 

w kreowaniu wysokiego potencjału kapitału społecznego w regionie. 

 
Kierunki działań 

 Powołanie Centrum Organizacji Pozarządowych; 

 Wsparcie przedsięwzięć na rzecz integracji społecznej mieszkańców; 

 Kontynuacja działań w zakresie partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym; 

 Wzmocnienie działań w zakresie wdrażania „inicjatywy lokalnej”; 

 Promowanie inicjatywy budżetu obywatelskiego; 

 Wzmocnienie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gmina Pszczyna wyróżnia się na tle województwa śląskiego dużym udziałem terenów 

zielonych - stanowi swoistą "zieloną perłę" Górnego Śląska. Jest to duży atut, którego nie 

można pominąć w planowaniu. Zrównoważone gospodarowanie środowiskiem na terenie 

Gminy ma przyczynić się do zachowania jego wysokiej jakości oraz ma ograniczyć 

negatywny wpływ tzw. antropopresji. Działania niezbędne do realizacji uwzględniają przede 

wszystkim zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie zanieczyszczenia 

atmosfery a także mają realizować zasady racjonalnego gospodarowania zasobami 

wodnymi. 

 
 
 
 
 

III OBSZAR STRATEGICZNY 
 

ZASOBY NATURALNE 

CEL STRATEGICZNY III.1. 

ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM 
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Cel operacyjny III.1.1. 
Wdrażanie zasad gospodarki niskoemisyjnej oraz efektywnego gospodarowania 
energią 

 
 Polityka energetyczna nowoczesnej Europy, zgodnie ze strategiami wyższego rzędu, 

powinna opierać się na ograniczaniu zużycia energii, zwłaszcza pozyskiwanej z tradycyjnych 

źródeł. Regiony europejskie zostały zobligowane do ograniczenia emisji CO2 oraz do spadku 

energochłonności transportu. W obecnej perspektywie finansowej UE 2014-2020, w ramach 

planowanego wsparcia dla Polski, znaczne środki pomocowe przeznaczone zostaną 

na finansowanie rozwoju systemu komunikacji zbiorowej na rzecz ograniczenia ruchu 

samochodowego, głównie na terenach zurbanizowanych. Rozwój sprawnego systemu 

połączeń autobusowych i kolejowych ma przyczynić się do zmiany nawyków 

komunikacyjnych mieszkańców. Ma zachęcić obywateli do korzystania z komunikacji 

publicznej, co w konsekwencji ma zmniejszyć emisję szkodliwych gazów i pyłów 

do atmosfery. Działania na rzecz odbudowy systemu transportu lokalnego zostały 

przewidziane w strategii nie tylko ze względu na aspekt środowiskowy, ale także jako 

odpowiedź na wyraźne oczekiwania społeczności.  

 W ramach rozwoju niskoemisyjnego transportu przewidziano także budowę 

(w partnerstwie z Powiatem Pszczyńskim) centrum przesiadkowego, które zlokalizowane 

zostanie przy dworcu kolejowym i umożliwi sprawną komunikację pomiędzy transportem 

kolejowym, autobusowym i samochodowym. Dodatkowo, rozwój transportu niskoemisyjnego 

wzmocniony zostanie rozbudową infrastruktury tras rowerowych łączących miejscowości 

w Gminie i zapewniających bezpieczny sposób przemieszczania się mieszkańców.  

 Wdrażanie zasad gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy odbywać się powinno 

także poprzez działania termomodernizacyjne, tj. poprawiające efektywność energetyczną 

systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych. 

Ogrzewanie w oparciu o tradycyjne źródła i mało efektywne piece przyczyniają się 

do wzrostu niekorzystnego zjawiska tzw. niskiej emisji w Pszczynie. Przeprowadzenie 

inwestycji termomodernizacyjnych, szczególnie wykorzystujących odnawialne źródła energii 

(OZE), przyniesie wymierne korzyści nie tylko środowiskowe, ale i ekonomiczne. 

Oszczędność energii poprzez zabiegi termomodernizacyjne zmniejsza koszty ogrzewania 

oraz poprawia bezpieczeństwo energetyczne.  

 

Kierunki działań: 

 odbudowa systemu transportu lokalnego w Gminie Pszczyna; 

 współpraca przy budowie centrum przesiadkowego; 

 budowa i modernizacja tras rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą; 

 poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych; 

 wsparcie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych; 

 poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego. 

 
 
Cel operacyjny III.1.2.  
Poprawa jakości środowiska poprzez dostosowania infrastruktury wodno-ściekowej 
oraz właściwą gospodarkę odpadami 
 

 Optymalizacja zużycia wody oraz ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się 

do cieków wodnych stanowi ważny aspekt ochrony zasobów wodnych. Sprawny system 
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uzdatniania wody w Gminie Pszczyna sprawia, że mieszkańcy mają dostęp do wody o dobrej 

jakości. Jest ona dostarczana instalacją wodociągową prawie do wszystkich miejscowości. 

Pomimo prawie 100% pokrycia Pszczyny siecią, nadal trzeba w ramach planowania działań 

uwzględniać konieczność jej modernizacji. Zapewni to minimalizację ryzyka ubytków wody 

na etapie przesyłu oraz zagwarantuje stale jej wysoką jakość. 

 Interwencji wymaga także system odbioru ścieków. Obecnie na terenie Gminy nadal 

część obszarów wiejskich nie posiada instalacji kanalizacyjnej. Istnieje więc ryzyko 

zanieczyszczania wód gruntowych i cieków poprzez odprowadzanie zanieczyszczeń 

do zbiorników bezodpływowych, rowów melioracyjnych, bezpośrednio do gruntów czy też 

do nie zawsze szczelnych szamb. W takiej sytuacji konieczne są działania zmierzające 

do usprawnienia systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Budowa instalacji 

kanalizacyjnej jest kosztochłonna i często nieuzasadniona ekonomicznie w przypadku 

rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej. Tym samym zasadnym wydaje się 

wspieranie budowy na terenach wiejskich przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 Wśród przedsięwzięć ukierunkowanych na właściwe gospodarowanie zasobami 

wodnymi niezbędne będzie realizowanie i wspieranie działań na rzecz infrastruktury 

chroniącej Gminę przed podtopieniami. Szczególną rolę odegrają prace melioracyjne, które 

usprawnią system odprowadzania wód opadowych. 

 W ramach działań niezbędnych dla poprawy jakości środowiska należy rozważyć 

optymalizację systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy. Obecnie odpady składowane 

są poza terenem Pszczyny, co podnosi koszty utrzymania systemu. W celu minimalizacji 

kosztów oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko (transport odpadów 

generuje wzrost emisji spalin, pyłów i CO2) należy przedsięwziąć kroki w celu wykorzystania 

istniejącej w Gminie infrastruktury bądź budowy nowej. 

 
Kierunki działań: 

 poprawa infrastruktury chroniącej Gminę Pszczyna przed podtopieniami; 

 budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej; 

 budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej; 

 realizacja działań związanych z gospodarką odpadami. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cel operacyjny III.2.1.  
Ochrona istniejącego dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania proekologiczne45 
 

 Istniejące w Pszczynie zasoby przyrodnicze (m.in. parki, las, zbiornik wodny Łąka) 

stanowią o jej wyjątkowości na mapie industrialnego Górnego Śląska. Zachowanie wysokiej 

jakości tego potencjału będzie szczególnie ważne w związku ze stałym rozwojem stref 

zurbanizowanych nie tylko w Gminie, ale i w jej otoczeniu. Zachowanie bioróżnorodności 

poprzez rewitalizację, zagospodarowanie i odnowę istniejących terenów zielonych oraz 

                                            
45

 Cel strategiczny III.2. zawiera jeden cel operacyjny dlatego dla uniknięcia powielania informacji 
przedstawiono opis celu operacyjnego 

CEL STRATEGICZNY III.2. 
ZACHOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKA 
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uwzględnianie lokalizacji zielonych przestrzeni w ramach planowania stref mieszkaniowych 

pozwoli na zachowanie równowagi środowiskowej na terenie Gminy. 

 Duży potencjał dziedzictwa przyrodniczego  w Gminie posiada Park Pszczyński. Jest 

on doskonałym przykładem na bogactwo flory. Stanowi również doskonałą podstawę 

do rozwoju działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony przyrody. Właściwie 

przeprowadzona rewitalizacja zabytkowego Parku nie tylko pozwoli zachować jakość 

środowiska, ale także będzie mogła stanowić podstawę do rozwoju i wzbogacenia 

atrakcyjnej oferty edukacji ekologicznej (poprzez stworzenie ścieżek ekologicznych, punktów 

informacyjnych itp.). 

 

Kierunki działań: 

 odnowa i rewitalizacja terenów zielonych; 

 opracowanie i realizacja programu edukacji ekologicznej w oparciu o istniejące 

zasoby przyrodnicze; 

 zagospodarowanie terenów; 

 rewitalizacja zabytkowego Parku Pszczyńskiego. 

 

V.3 Harmonogram realizacji strategii 

 Harmonogram realizacji strategii został dostosowany do struktury celów 

operacyjnych. W ramach planowania działań uwzględniono wstępny harmonogram naborów 

konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 oraz informacje o terminach ustalenia ostatecznych zasad i wytycznych dla 

wybranej kategorii przedsięwzięć (m.in. wytyczne dla działań rewitalizacyjnych oraz 

przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji i niskiej emisji). Wybrane działania ze względu 

na ich zakres przedmiotowy zaproponowano jako przedsięwzięcia ciągłe. Poniższy 

harmonogram ma charakter wstępny i poglądowy i może ulec zmianie po opublikowaniu 

harmonogramów w ramach poszczególnych programów operacyjnych, a przede wszystkim 

w wyniku pojawienia się okoliczności niezależnych od władz Gminy. 
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Tab.27. Harmonogram realizacji Strategii. 

 

Cele strategiczne i operacyjne "Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023" 

OKRES REALIZACJI 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
po 2020 

roku 

CEL STRATEGICZNY I.1. 
POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI 

INWESTYCYJNEJ 

Cel operacyjny I.1.1. 
Kreowanie warunków dla lokalizacji strategicznych inwestycji  

  

Przygotowania terenów inwestycyjnych               

Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej               

Pozyskanie kluczowego inwestora z zakresu branż inteligentnych specjalizacji m.in. 
energetyka, medycyna, technologie informacyjno-komunikacyjne) 

  
            

Opracowanie i wdrożenie promocji gospodarczej i inwestycyjnej               

Cel operacyjny I.1.2. 
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości opartej na wewnętrznym potencjale Gminy 

  

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej               

Wspieranie i promowanie innowacyjnych usług w zakresie turystyki, agroturystyki 
i rekreacji 

  
            

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w zakresie wdrażania inteligentnych specjalizacji 
(m.in. branż: energetyka, medycyna, technologie informacyjno-komunikacyjne) 

  
            

Wsparcie dobrej kultury rolnej               

Wsparcie powstawania grup producenckich               

Promowanie oraz inicjowanie partnerstwa publiczno – prywatnego               

CEL STRATEGICZNY I.2. 
WYSOKIEJ JAKOŚCI 

DOSTĘPNOŚĆ DROGOWA I 

Cel operacyjny I.2.1. Poprawa dostępności zewnętrznej   

Wspieranie przedsięwzięć infrastrukturalnych obejmujących drogi powiatowe, 
wojewódzkie i krajowe 

  
            



82 
 

KOMUNIKACYJNA  Wspieranie działań na rzecz modernizacji infrastruktury kolejowej na terenie Gminy 
Pszczyna 

  
            

Inicjowanie oraz współpraca w zakresie rozwiązania problemów przejazdu przez szlaki 
kolejowe i drogowe 

  
            

Cel operacyjny I.2.2. Poprawa dostępności wewnętrznej   

Modernizacja i budowa dróg gminnych łączących osiedla miasta oraz miasto z obszarami 
wiejskimi 

  
            

Modernizacja niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy warunków 
komunikacyjnych 

  
            

CEL STRATEGICZNY I.3. 
ROZWÓJ GOSPODARCZY 
W OPARCIU O LOKALNY 

POTENCJAŁ 

Cel operacyjny I.3.1. 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Pszczyny 

  

Tworzenie nowych atrakcji rekreacyjno – wypoczynkowych               

Modernizacja bazy turystycznej na rzecz podniesienia jakości usług turystycznych               

Wsparcie rozwoju szerokiego wachlarza infrastruktury noclegowej               

Odnowienie i rozszerzenie sieci szlaków turystycznych wraz z budową towarzyszącej 
małej infrastruktury turystycznej 

  
            

Współpraca w ramach inicjatyw partnerskich               

Wsparcie działań promocyjnych               

Cel operacyjny I.3.2.  
Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego na rzecz poprawy konkurencyjności 

  

Aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju działalności kulturalnej               

Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego               

Budowa nowych oraz modernizacja i doposażenie istniejących obiektów 
ukierunkowanych na rzecz zwiększenia kulturalnej atrakcyjności oferty Gminy 

  
            

Rewitalizacja Starego Miasta               

Budowa Centrum Kultury i Biblioteki               

Rewitalizacja oficyny zamkowej z przeznaczeniem na nowe cele               

Poprawa estetyki i ładu przestrzennego w mieście i na obszarach wiejskich               

Poszerzenie i promocja oferty kulturalnej oraz wsparcie środowisk twórczych               

CEL STRATEGICZNY II.1. 
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA 
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 
NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI 

ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Cel operacyjny II.1.1.  
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez inwestycje w infrastrukturę oświatową oraz 
dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej 

  

Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi               

Budowa, rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych               
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Budowa, rozbudowa i modernizacja zaplecza sportowego placówek oświatowych 
  

            

Współpraca jednostek na rzecz stworzenia oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb 
rynku pracy 

  
            

Cel operacyjny II.1.2.  
Zapewnienie spójności społecznej Gminy poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 

  

Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych               

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury długoterminowej opieki dla osób 
starszych 

  
            

Powiększenie zasobów lokali socjalnych w Gminie               

Rozwój budownictwa czynszowego               

Budowa nowych i modernizacja istniejących zasobów komunalnych na rzecz poprawy 
jakości życia mieszkańców 

  
            

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu               

Wsparcie dla rodzin               

Opracowanie i realizacji programu rewitalizacji Gminy Pszczyna
1
               

Realizacja działań w ramach odnowy obszarów wiejskich               

Cel operacyjny II.1.3. Bezpieczeństwo i zagospodarowanie przestrzeni publicznych na 
rzecz wysokiej jakości życia mieszkańców 

  

Budowa i modernizacja infrastruktury aktywnego wypoczynku               

Modernizacja infrastruktury i doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej               

Przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem otoczenia na cele społeczne               

CEL STRATEGICZNY II.2. 
WZMOCNIENIE KAPITAŁU 

SPOŁECZNEGO 

Cel operacyjny II.2.1. Wsparcie kapitału społecznego poprzez budowę społeczeństwa 
obywatelskiego 

  

Powołanie Centrum Organizacji Pozarządowych               

Wsparcie przedsięwzięć na rzecz integracji społecznej mieszkańców               

Kontynuacja działań w zakresie partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym               

Wzmocnienie działań w zakresie wdrażania „inicjatywy lokalnej”               

Promowanie inicjatywy budżetu obywatelskiego               

Wzmocnienie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi               

CEL STRATEGICZNY III.1. 
ZRÓWNOWAŻONE 

GOSPODAROWANIE 
ŚRODOWISKIEM 

Cel operacyjny III.1.1. 
Wdrażanie zasad gospodarki niskoemisyjnej oraz efektywnego gospodarowania 
energią 

  

Odbudowa systemu transportu lokalnego w Gminie Pszczyna               
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Współpraca przy budowie centrum przesiadkowego               

Budowa i modernizacja tras rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą               

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych               

Wsparcie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych               

Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego               

Cel operacyjny III.1.2. Poprawa jakości środowiska poprzez dostosowania 
infrastruktury wodno-ściekowej oraz właściwą gospodarkę odpadami 

  

Poprawa infrastruktury chroniącej Gminę Pszczyna przed podtopieniami               

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej               

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej               

Realizacja działań związanych z gospodarką odpadami               

CEL STRATEGICZNY III.2. 
ZACHOWANIE WYSOKIEJ 
JAKOŚCI ŚRODOWISKA 

Cel operacyjny III.2.1.  
Ochrona istniejącego dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania proekologiczne 

  

Odnowa i rewitalizacja terenów zielonych               

Opracowanie i realizacja programu edukacji ekologicznej w oparciu o istniejące zasoby 
przyrodnicze               

Zagospodarowanie terenów zielonych               

Rewitalizacja zabytkowego Parku Pszczyńskiego               
1 

w harmonogramie ujęto wyłącznie okres opracowania programu rewitalizacji. Jego wdrażanie obejmować będzie cały okres objęty strategią 
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VI. Procedury wdrażania, monitoringu, ewaluacji, aktualizacji 

i promocji Strategii 

 
Specyfika dokumentu strategicznego wymaga właściwego zarządzania. Ewaluacja 

postępów pozwoli odpowiednio reagować na okoliczności, które wpłynąć mogą 
na modyfikację planów realizacyjnych. Jest to o tyle ważne, gdyż obecnie promowane 
zintegrowane podejście do rozwoju wskazuje na rosnącą rolę uwzględnienia w działaniach 
formuły partnerskiej. Tym samym realizacja strategii pozostaje w gestii nie tylko władz 
samorządowych, ale pośrednio także w rękach lokalnych aktorach rozwoju – organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorców itp. Ponadto należy pamiętać, że Gmina funkcjonuje 
w większych strukturach: Powiatu oraz Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, 
których to członkowie mogą być w przyszłości inicjatorami przedsięwzięć aktywizujących 
kapitał Gminy, a tym samym, przyczyniających się do realizacji strategii. 

Zarządzanie strategią jest powiązane ściśle z rodzajami i typami instytucji 
zaangażowanych w poszczególne stadia jej realizacji (instytucje animujące, finansujące, 
doradcze, konsultingowe, koordynujące, monitorujące, kontrolujące, publiczne, niepubliczne 
itp.). Pod względem prawnym, obok służb administracji publicznej i samorządowej 
(Burmistrzem i Urzędem Miejskim) w realizacji strategii rozwoju biorą udział różnego typu 
instytucje, np.: ministerstwa (jeśli inwestycja dotyczy przedsięwzięć o charakterze 
ponadregionalnym, urzędy centralne, wojewódzkie i marszałkowskie (w zadaniach 
wymagających zaangażowania dwóch lub więcej województw oraz przy wdrażaniu funduszy 
unijnych, m.in. poprzez RPO), fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, spółki, agencje, 
ośrodki i instytucje doradcze, przedsiębiorstwa państwowe lub spółdzielcze, itp.  Dlatego 
zasady zarządzania strategią powinny opierać się na ścisłej współpracy między:  

 różnymi szczeblami władzy administracyjnej i samorządowej (centralnej, regionalnej,  
powiatowej i lokalnej),  

 różnymi wydziałami danej jednostki administracyjnej lub samorządowej,  

 sektorem publicznym i prywatnym,  

 działami gospodarki narodowej,  

 społecznościami regionalnymi i lokalnymi (Miasta/Gminy z Powiatem oraz 
pozostałymi Gminami). 
 
Instytucją wdrażającą strategię oraz osobą odpowiedzialną za jej aktualizację będzie 

Burmistrz Pszczyny oraz Urząd Miejski wraz z całą swoją strukturą i jej pracownikami. 
Monitoring strategiczny prowadzony będzie przez kierowników wydziałów Urzędu zgodnie z 
ich zakresem obowiązków. Dane i informacje gromadzone w poszczególnych Wydziałach, 
ale także w jednostkach organizacyjnych Gminy, będą służyły ocenie stopnia realizacji 
strategii. Tym samym dadzą możliwość wprowadzenie ewentualnych korekt w dokumencie 
dotyczących celów strategicznych i operacyjnych Strategii.  

Pomocnym dokumentem w procesie monitoringu i ewaluacji może być raport 
z wdrażania strategii. Raport może zostać sporządzany w razie konieczności wynikającej ze 
zmieniających się okoliczności (np. zmiana przepisów prawa, aktualizacja dokumentów 
strategicznych wyższego rzędu, itp.) lub w okresach rocznych, dopasowanych do terminarza 
roku budżetowego – tak, aby w budżecie można było planować środki na realizację zadań 
przewidzianych w strategii.  

Ważnym elementem wdrażania strategii jest stworzenie narzędzi do realizacji celów 
promocyjnych, które powinny być skuteczne, względnie tanie, spójne i zapewniać 
rozpowszechnianie informacji w prawidłowy sposób. Wśród narzędzi promocji wymienić 
można z całą pewnością stronę internetową, która już teraz w przypadku Gminy Pszczyna 
stanowi kompendium wiedzy i informacji o Gminie. Z racji tego, że Gmina posiada Strategię 
Promocji, działania związane ze strategią powinny stanowić uzupełnienie dla i tak już 
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prowadzonej działalności. Niezbędne jest przede wszystkim udostępnianie informacji 
o planowanych kierunkach rozwoju Gminy oraz preferowanych przedsięwzięciach.  
Tym samym działania informacyjno-promocyjne skoncentrowane wokół strategii powinny 
uaktywnić potencjalnych aktorów rozwoju lokalnego. Szereg spójnych działań opisanych 
powyżej wraz z umiejętnie prowadzonym public relations może wpłynąć na wzrost 
silniejszego utożsamiania się mieszkańców z Gminą, a przez to może przyczynić się 
realizacji celów zapisanych w strategii. 

 
Elementem monitoringu, będą wskaźniki realizacji strategii. W  dotychczasowym 

podejściu do opracowania założeń wdrażania dokumentów o charakterze strategicznym 
dominowało przeświadczenie o konieczności zapewnienia mierzalności celów poprzez 
wymierne efekty. Tym samym określano zestaw wskaźników wynikających z przedstawienia 
w dokumencie konkretnych zadań czy przedsięwzięć. Obecnie podejście (wynikające 
z wdrażania środków pomocowych w ramach szeregu programów pomocowych) do 
wdrażania zapisów strategicznych w skali lokalnej (Gmina, Powiat) wskazuje na bardziej 
otwarte i szerokie rozumienie celów i kierunków działań. Dzięki temu zapewnia się większej 
grupie aktorów lokalnych uczestniczenie bezpośrednie i pośrednie w realizacji wizji i misji 
rozwoju jednostki. Jednocześnie umożliwia się tym podmiotom pewne ułatwienie w zakresie 
pozyskiwania środków pomocowych. Należy także zwrócić uwagę, że w obecnej 
perspektywie finansowej UE promowane będą projekty realizowane w partnerstwie 
obejmujące różne sfery działalności i sektory własnościowe. Dlatego też, projektując listę 
mierników realizacji strategii, proponuje się by ocena została prowadzona w oparciu 
o wskaźniki spełniające następujące kryteria: 

 łatwość pomiaru, 

 agregacja w taki sam sposób w dłuższym przedziale czasowym, 

 możliwość do zbadania w ramach działań podejmowanych m.in. przez podmioty 
zaangażowane w realizację strategii. 

 

Tab.28. Wskaźniki monitorujące 

CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK 

CEL STRATEGICZNY I.1. 
POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI 

INWESTYCYJNEJ 

Cel operacyjny I.1.1. 
Kreowanie warunków dla 
lokalizacji strategicznych 
inwestycji  

1. Liczba nowych inwestorów zewnętrznych zlokalizowanych 
na terenie Gminy Pszczyna (szt.) 
2. Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (km

2
) 

3. Liczba działań promocyjnych o zasięgu ponadlokalnym (szt.) 
4. Liczba podmiotów działających w branżach tzw. 
inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego (szt.) 

Cel operacyjny I.1.2. 
Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości opartej 
na wewnętrznym 
potencjale Gminy 

1. Liczba podmiotów ekonomii społecznej (szt.) 
2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej osób fizycznych na 
1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (szt.) 
3. Liczba producentów rolnych współpracujących w ramach 
grup producenckich (szt.) 
4. Liczba projektów w ramach współpracy partnerskiej (szt.)  
5. Liczba gospodarstw agroturystycznych (szt.) 
6. Liczba nowych podmiotów gospodarczych działających 
w sferze turystyki i rekreacji (szt.) 

CEL STRATEGICZNY I.2. 
WYSOKIEJ JAKOŚCI 

DOSTĘPNOŚĆ DROGOWA I 
KOMUNIKACYJNA  

Cel operacyjny I.2.1. 
Poprawa dostępności 
zewnętrznej 

1. Długość wyremontowanych, zmodernizowanych dróg (km) 
2. Liczba przedsięwzięć usprawniających komunikację 
kolejową w Gminie (szt.) 

Cel operacyjny I.2.2. 
Poprawa dostępności 
wewnętrznej 

1. Długość wyremontowanych, zmodernizowanych 
i wybudowanych dróg gminnych (km) 
2. Liczba wybudowanych i wyremontowanych parkingów 
w mieście (szt.) 
3. Długość wybudowanych/ zmodernizowanych 
chodników/ciągów pieszych w Gminie (km) 
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CEL STRATEGICZNY I.3. 
ROZWÓJ GOSPODARCZY W 

OPARCIU O LOKALNY 
POTENCJAŁ 

Cel operacyjny I.3.1. 
Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej Pszczyny 

1. Liczba nowych atrakcji turystycznych (szt.) 
2. Długość szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (km) 
3. Liczba turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania 
(szt.) 
4. Wzrost liczby odwiedzin, w objętych wsparciem miejscach, 
należących do dziedzictwa kulturowego, stanowiących atrakcje 
turystyczne (odwiedziny/rok) 

Cel operacyjny I.3.2.  
Zachowanie dziedzictwa 
historyczno-kulturowego 
na rzecz poprawy 
konkurencyjności 

1. Uczestnicy imprez kulturalnych na 1000 mieszkańców (os.) 
2. Liczba przedsięwzięć z zakresu wykorzystania potencjału 
kulturowego (szt.) 
3. Ilość zrewitalizowanych obiektów i miejsc historycznych 
(szt.) 
4. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (szt.) 
5. Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem (szt.) 

CEL STRATEGICZNY II.1. 
MODERNIZACJA I 

ROZBUDOWA 
INFRASTRUKTURY 

SPOŁECZNEJ NA RZECZ 
POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW 

Cel operacyjny II.1.1.  
Wyrównanie szans 
edukacyjnych poprzez 
inwestycje w 
infrastrukturę oświatową 
oraz dostęp do wysokiej 
jakości oferty edukacyjnej 

1. Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (%) 
2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej 
(szt.) 
3. Liczba zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów 
sportowych przy placówkach oświatowych (szt.) 
4. Ilość rozbudowanych i zmodernizowanych obiektów 
dydaktycznych (szt.) 

Cel operacyjny II.1.2.  
Zapewnienie spójności 
społecznej Gminy poprzez 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 

1. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających 
ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 
2. Powierzchnia nowych zasobów lokali socjalnych (m

2
) 

3. Liczba obiektów budownictwa czynszowego (szt.) 
4. Liczba osób posiadających dostęp do Internetu (os.) 
5. Liczba łóżek w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej 
(szt.) 
6. Liczba osób zamieszkująca na obszarach objętych 
programem rewitalizacji (os.) 
7. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów (ha) 

Cel operacyjny II.1.3. 
Bezpieczeństwo i 
zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych na 
rzecz wysokiej jakości życia 
mieszkańców 

1. Liczba zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów 
aktywnego wypoczynku (szt.) 
2. Liczba nowych i wyremontowanych obiektów sportowych 
(szt.) 
3. Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt 
do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 
katastrof (szt.) 
4. Liczba projektów związanych zagospodarowaniem otoczenia 
na cele społeczne (szt.) 

CEL STRATEGICZNY II.2. 
WZMOCNIENIE KAPITAŁU 

SPOŁECZNEGO 

Cel operacyjny II.2.1. 
Wsparcie kapitału 
społecznego poprzez 
budowę społeczeństwa 
obywatelskiego 

1. Liczba organizacji korzystających ze wsparcia Centrum 
Organizacji Pozarządowych (szt.) 
2. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych (szt.) 
3. Liczba projektów realizowanych w ramach „inicjatywy 
lokalnej” (szt.) 
4. Liczba projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 
(szt.) 
5. Liczba przedsięwzięć/projektów integrujących mieszkańców 
(szt.) 

CEL STRATEGICZNY III.1. 
ZRÓWNOWAŻONE 

GOSPODAROWANIE 
ŚRODOWISKIEM 

Cel operacyjny III.1.1. 
Wdrażanie zasad 
gospodarki niskoemisyjnej 
oraz efektywnego 
gospodarowania energią 

1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych (szt.) 
2. Liczba przewozów komunikacją zbiorową w ramach 
odbudowanego systemu transportu lokalnego (szt.) 
3. Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych 
termomodernizacji (szt.) 
4. Liczba przedsięwzięć zmierzających do poprawy 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (szt.)  
5. Długość dróg rowerowych (km) 
6. Liczba efektywnych energetycznie punktów oświetlenia 
ulicznego (szt.) 
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Cel operacyjny III.1.2. 
Poprawa jakości 
środowiska poprzez 
dostosowania 
infrastruktury wodno-
ściekowej oraz właściwą 
gospodarkę odpadami 

1. Długość poddanych konserwacji rowów i przepustów wzdłuż 
dróg i cieków wodnych (km) 
2. Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (km) 
3. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (km) 
4. Liczba instalacji wybudowanej na rzecz zagospodarowania 
odpadów (szt.) 

CEL STRATEGICZNY III.2. 
ZACHOWANIE WYSOKIEJ 
JAKOŚCI ŚRODOWISKA 

Cel operacyjny III.2.1.  
Ochrona istniejącego 
dziedzictwa 
przyrodniczego poprzez 
działania proekologiczne 

1. Udział terenów zieleni ogólnodostępnej w powierzchni 
gminy/miasta (%) 
2. Liczba przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej (szt.) 
3. Wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa naturalnego stanowiących atrakcje 
turystyczne (odwiedziny/rok) 
4. Powierzchnia zrewitalizowanych terenów zielonych (ha) 
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VII. Analiza spójności celów strategicznych z dokumentami 

wyższego rzędu 

 
 
STRATEGIA EUROPA 2020 

 Celem strategii „Europa 2020” jest przede wszystkim osiągnięcie wzrostu 

gospodarczego, który będzie:  

 inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe 

i innowacje;  

 zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej i konkurencyjnego przemysłu; 

 sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych 

miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa46.  

 

Strategia Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023 jest spójna z założeniami 

Strategii Europa 2020. Wskazane cele strategiczne obejmują zarówno zrównoważony 

rozwój, włączenie społeczne i szeroko pojęte zarządzanie gospodarcze uwzględniające 

uczestnictwo obywateli. Realizacja powyższych celów odbywać się będzie poprzez szereg 

działań ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału endogenicznego w rozwoju 

zrównoważonym i zgodnym z wyzwaniami stawianymi europejskim regionom. 

 

Tab.29. Spójność Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023 ze Strategią Europa 
2020 

Cele strategiczne i operacyjne "Strategii Rozwoju Gminy 
Pszczyna na lata 2015-2023" 

Priorytety Strategii Europa 2020 

Zatrudnienie 
Badania 
i rozwój 

Zmiany 
klimatu i 

zrównoważone 
wykorzystanie 

energii 

Edukacja 

Walka 
z ubóstwem 

i wykluczeniem 
społecznym 

CEL STRATEGICZNY 
I.1. 

POPRAWA 
ATRAKCYJNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

Cel operacyjny I.1.1. 
Kreowanie warunków dla lokalizacji 
strategicznych inwestycji            

Cel operacyjny I.1.2. 
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości opartej 
na wewnętrznym potencjale Gminy           

CEL STRATEGICZNY 
I.3. 

ROZWÓJ 
GOSPODARCZY 

W OPARCIU 
O LOKALNY 
POTENCJAŁ 

Cel operacyjny I.3.1. 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
Pszczyny           

Cel operacyjny I.3.2.  
Zachowanie dziedzictwa historyczno-
kulturowego na rzecz poprawy 
konkurencyjności           

CEL STRATEGICZNY 
II.1. 

MODERNIZACJA 
I ROZBUDOWA 

INFRASTRUKTURY 

Cel operacyjny II.1.1.  
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez 
inwestycje w infrastrukturę oświatową oraz 
dostęp do wysokiej jakości oferty 
edukacyjnej           

                                            
46

 Strona Komisji Europejskiej/Europa 2020 - http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-
nutshell/priorities/index_pl.htm 
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SPOŁECZNEJ NA 
RZECZ POPRAWY 

JAKOŚCI ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW 

Cel operacyjny II.1.2.  
Zapewnienie spójności społecznej Gminy 
poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu           

CEL STRATEGICZNY 
III.1. 

ZRÓWNOWAŻONE 
GOSPODAROWANIE 

ŚRODOWISKIEM 

Cel operacyjny III.1.1. 
Wdrażanie zasad gospodarki niskoemisyjnej 
oraz efektywnego gospodarowania energią 

          

CEL STRATEGICZNY 
III.2. 

ZACHOWANIE 
WYSOKIEJ JAKOŚCI 

ŚRODOWISKA 

Cel operacyjny III.2.1.  
Ochrona istniejącego dziedzictwa 
przyrodniczego poprzez działania 
proekologiczne 

          

 
 
POLSKA 2030. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU POLSKA 2030. 

(DSRK)
47

 

 Realizacja założeń DSRK ma przyczynić się do podniesienie jakości życia Polaków. 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie rozwoju gospodarczego, ale także poprzez 
zwiększenie spójności społecznej, zmniejszenie dysproporcji terytorialnych oraz wzrost 
poziomu innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów. 

 Osiąganie powyższego będzie możliwe dzięki podjęciu działań w trzech obszarach 
zadaniowych:  

 konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji), nastawionych na zbudowanie 
nowych przewag konkurencyjnych Polski opartych o wzrost kapitału ludzkiego 
(wzrost kapitału ludzkiego, społecznego, relacyjnego, strukturalnego) 
i wykorzystanie impetu cyfrowego, co daje w efekcie większą konkurencyjność; 

 równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski zgodnie z zasadami 
rozbudzania potencjału rozwojowego odpowiednich obszarów mechanizmami 
dyfuzji i absorpcji oraz polityką spójności społecznej, co daje w efekcie 
zwiększenie potencjału konkurencyjności Polski; 

 efektywności i sprawności państwa usprawniającej funkcje przyjaznego 
i pomocnego państwa działającego efektywnie w kluczowych obszarach 
interwencji. 

 Założenia Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023 spójne są 
z obszarem działań zadaniowych DSRK w obrębie: 

 wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez wszystkie dostępne 
narzędzia (inwestycja w edukację, promocja przedsiębiorczości, racjonalne 
wykorzystanie środowiska naturalnego - zrównoważony rozwój); 

 wsparcia regionu w celu zwiększenia jego konkurencyjności; 

 opieranie swoich działań na wcześniej dokonanych diagnozach, konsultowanych 
społecznie - działanie zgodnie ze społecznie ustalonymi kierunkami wsparcia. 

  
 Założenia Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna są spójne z założeniami przyjętymi 

w DSRK, bowiem stanowią element bardziej złożonej koncepcji przyczyniającej się 
w rezultacie do osiągania wskaźników rozwoju. 

 
 
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 – AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, 
KONKURENCYJNA GOSPODARKA, SPRAWNE PAŃSTWO (SRK)48 
 Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK) jest elementem nowego systemu zarządzania 
rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 

                                            
47

 Polska 2030. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 (www.mir.gov.pl) 
48 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 – aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 
państwo,  Warszawa 2012 
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6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, 
z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie 
Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski.  

 
Tab.30. Spójność Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023 ze Strategią 
Rozwoju Kraju 2020 

Cele strategiczne i operacyjne "Strategii 
Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023" 

Obszary strategiczne Strategii Rozwoju Kraju 2020 

Obszar 
strategiczny 
I. Sprawne 

i efektywne 
państwo 

Obszar strategiczny II.  
Konkurencyjna gospodarka 

Obszar strategiczny III.  
Spójność społeczna 

i terytorialna 
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Cel operacyjny I.1.1. 
Kreowanie warunków dla 
lokalizacji strategicznych 
inwestycji  

  

                

Cel operacyjny I.1.2. 
Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości opartej na 
wewnętrznym potencjale Gminy 
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Cel operacyjny I.2.1. Poprawa 
dostępności zewnętrznej 

  

                

Cel operacyjny I.2.2. Poprawa 
dostępności wewnętrznej 
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Cel operacyjny I.3.1. 
Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej Pszczyny 

  

                

Cel operacyjny I.3.2.  
Zachowanie dziedzictwa 
historyczno-kulturowego na rzecz 
poprawy konkurencyjności 
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Cel operacyjny II.1.1.  
Wyrównanie szans edukacyjnych 
poprzez inwestycje 
w infrastrukturę oświatową oraz 
dostęp do wysokiej jakości oferty 
edukacyjnej 

  

                

Cel operacyjny II.1.2.  
Zapewnienie spójności społecznej 
Gminy poprzez przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 
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Cel operacyjny II.1.3. 
Bezpieczeństwo 
i zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych na rzecz wysokiej 
jakości życia mieszkańców 
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Cel operacyjny II.2.1. Wsparcie 
kapitału społecznego poprzez 
budowę społeczeństwa 
obywatelskiego 
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Cel operacyjny III.1.1. 
Wdrażanie zasad gospodarki 
niskoemisyjnej oraz efektywnego 
gospodarowania energią 

  

                

Cel operacyjny III.1.2. Poprawa 
jakości środowiska poprzez 
dostosowania infrastruktury 
wodno-ściekowej oraz właściwą 
gospodarkę odpadami 
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Cel operacyjny III.2.1.  
Ochrona istniejącego dziedzictwa 
przyrodniczego poprzez działania 
proekologiczne 

  

                

 
Strategia Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023 jest spójna z założeniami 

obszarów strategicznych wpieranymi przez SRKK, bowiem przewiduje rozwój lokalnej 
gospodarki oraz wzmocnienie spójności terytorialnej i społecznej. Zaakcentować trzeba 
przede wszystkim spójność w obrębie inwestowania zarówno w potencjał gospodarczy, jak 
i w szeroko pojęty kapitał ludzki. Cele kierunkowe określone w strategii przewidują szereg 
zintegrowanych działań, angażujących społeczeństwo lokalne, które mają wymiar zarówno 
społeczny jak i inwestycyjny.  

 
KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO: REGIONY, MIASTA, OBSZARY 

WIEJSKIE 2010-2020 (KSRR)49 

 Paradygmat terytorialny w koncepcji rozwoju regionalnego jest jednym z kluczowych 
w polityce regionalnej. Zgodnie z nowymi zasadami kierowania wsparcia na rzecz rozwoju 
lokalnego i regionalnego, jednym z najważniejszych warunków będzie tzw. koncentracja 
geograficzna. Tym samym, określone zostały Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). 
Zgodnie z KSRR są to obszary: 

 wobec których wymagana jest interwencja rządu ze względu na ciężar, którego 
sam region nie jest w stanie udźwignąć, 

 obszary, które ze względów społecznych, gospodarczych lub środowiskowych 
wywierają lub mogą w przyszłości wywierać istotny wpływ na rozwój kraju. 

  
 W stosunku do tych obszarów powinny zostać skierowane właściwe, zintegrowane 
działania mające na celu wyrównanie ich szans rozwojowych, a przede wszystkim właściwe 
wykorzystanie istniejących potencjałów rozwojowych danego obszaru. Gmina Pszczyna nie 
została zakwalifikowana do żadnego ze wspomnianych wyżej obszarów. Stanowi ona lokalny 
ośrodek rozwoju, który z jednej strony generuje własne impulsy rozwojowe, z drugiej strony 
pozostaje w strefie silnych powiązań funkcjonalnych z trzema obszarami: Metropolią 

                                            
49

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. 2010-2020, 
Warszawa 2010 (www.mir.gov.pl). 
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Górnośląską,  Obszarem Funkcjonalnym Bielska-Białej oraz Rybnickim Obszarem 
Funkcjonalnym. Specyficzna lokalizacja Gminy powoduje, że działania podejmowane 
w ramach planu strategicznego wpisują się w założenia KSRR. 
 
Tab.31. Spójność Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023 z Krajową Strategią 
Rozwoju Regionalnego. 

Cele strategiczne i operacyjne "Strategii Rozwoju Gminy 
Pszczyna na lata 2015-2023" 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2010-2020 
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CEL STRATEGICZNY I.1. 
POPRAWA 

ATRAKCYJNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

Cel operacyjny I.1.1. 
Kreowanie warunków dla lokalizacji 
strategicznych inwestycji  

  
      

Cel operacyjny I.1.2. 
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości opartej na 
wewnętrznym potencjale Gminy 

  

      

CEL STRATEGICZNY I.2. 
WYSOKIEJ JAKOŚCI 

DOSTĘPNOŚĆ DROGOWA 
I KOMUNIKACYJNA  

Cel operacyjny I.2.1. Poprawa dostępności 
zewnętrznej 

  
      

Cel operacyjny I.2.2. Poprawa dostępności 
wewnętrznej 

  
      

CEL STRATEGICZNY I.3. 
ROZWÓJ GOSPODARCZY 
W OPARCIU O LOKALNY 

POTENCJAŁ 

Cel operacyjny I.3.1. 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Pszczyny 

  
      

Cel operacyjny I.3.2.  
Zachowanie dziedzictwa historyczno-
kulturowego na rzecz poprawy 
konkurencyjności 

  

      

CEL STRATEGICZNY II.1. 
MODERNIZACJA I 

ROZBUDOWA 
INFRASTRUKTURY 

SPOŁECZNEJ NA RZECZ 
POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW 

Cel operacyjny II.1.1.  
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez 
inwestycje w infrastrukturę oświatową oraz 
dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej 

  

      

Cel operacyjny II.1.2.  
Zapewnienie spójności społecznej Gminy 
poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 

  

      

Cel operacyjny II.1.3. Bezpieczeństwo 
i zagospodarowanie przestrzeni publicznych na 
rzecz wysokiej jakości życia mieszkańców 

  
      

CEL STRATEGICZNY II.2. 
WZMOCNIENIE KAPITAŁU 

SPOŁECZNEGO 

Cel operacyjny II.2.1. Wsparcie kapitału 
społecznego poprzez budowę społeczeństwa 
obywatelskiego 

  

      

CEL STRATEGICZNY III.1. 
ZRÓWNOWAŻONE 

GOSPODAROWANIE 
ŚRODOWISKIEM 

Cel operacyjny III.1.1. 
Wdrażanie zasad gospodarki niskoemisyjnej 
oraz efektywnego gospodarowania energią 
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KRAJOWA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2030 

 Polska polityka przestrzenna wskazuje na realizację interwencji w obrębie 
tzw. obszarów funkcjonalnych. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
(KPZK) definiuje obszar funkcjonalny jako „zwarty układ przestrzenny składający się 
z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami 
i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju”. Według zapisów KPZK, obszar funkcjonalny 
jest to nie tylko strefa oddziaływania, ale też ukształtowany w procesie historycznym zespół 
jednostek terytorialnych, wyróżniający się z otoczenia i upodabniający się pod pewnymi 
względami do siebie. Zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
obszary interwencji podzielono na szereg typów funkcjonalnych50. Obszary miejskie 
podzielono na cztery główne kategorie:  

 ośrodków wojewódzkich, w tym metropolitalnych,  

 ośrodków regionalnych, 

 ośrodków subregionalnych, 

 ośrodków lokalnych. 
Wśród obszarów o przeważającej funkcji wiejskiej wyodrębniono dwie główne grupy: 

 wiejskie obszary funkcjonalne uczestniczące w procesach rozwojowych, 

 wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych. 
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na fakt, że Gmina Pszczyna została 

zakwalifikowana do kilku typów obszarów funkcjonalnych: 

 miejski obszar funkcjonalny ośrodka lokalnego, 

 wiejski obszar funkcjonalny uczestniczący w procesach rozwojowych. 
 Zgodnie z polityką przestrzenną kraju, która powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie 

w regionalnej i lokalnej polityce przestrzennej regionu, w zakresie zapewnienia spójności 
terytorialnej, działania podejmowane na obszarze Gminy Pszczyna obejmować powinny:  

 wspomaganie procesów koncentracji urbanizacji w miastach średnich i małych, 

 rozwijanie endogenicznego potencjału ośrodka, 

 wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych, 

 wspieranie rozwoju powiązań funkcjonalnych o podstawowym znaczeniu dla rozwoju 
miast i regionów peryferyjnych, 

 zwiększenie dostępu do usług podstawowych, w tym komunikacyjnych, 

 działanie integrujące przestrzennie z centrum kraju, 

 zapewnienie ładu przestrzennego. 
Zaproponowane w Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna cele strategiczne i operacyjne 

realizują tym samym założenia krajowej polityki przestrzennej w odniesieniu do obszarów 
miejskich i wiejskich, zwłaszcza w odniesieniu do założeń przyświecających realizacji Celu 
2 „Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 
czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału 
wewnętrznego wszystkich terytoriów”, Celu 3 „Poprawa dostępności terytorialnej kraju 
w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej 
i telekomunikacyjnej”, celu 4 „Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 
osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów 
krajobrazowych Polski” oraz celu 6 „Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego”. 

 
 
STRATEGIA ROZWOJU POLSKI POŁUDNIOWEJ W OBSZARZE WOJEWÓDZTW 

MAŁOPOLSKIEGO I ŚLĄSKIEGO DO ROKU 202051 

 Strategia stanowi jedną z krajowych strategii rozwoju przygotowywanych w celu 
kreowania wspólnych, ponadregionalnych przedsięwzięć mieszczących się pomiędzy 

                                            
50 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (www.mir.gov.pl) 
51

 Strategia Rozwoju Polski Południowej w obszarze Województw Małopolskiego i Śląskiego do roku 
2020, www.slaskie.pl  

http://www.slaskie.pl/
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krajowym a regionalnym poziomem interwencji oraz przyczyniających się dynamizacji 
rozwoju. Strategia stanowi inicjatywę będącą wyrazem woli współpracy województw 

śląskiego i małopolskiego na rzecz wspólnego rozwoju
52. U podstaw procesu przygotowania 

strategii znalazło się przekonanie, że możliwe jest określenie wspólnych potencjałów 
rozwojowych i ich skuteczne wzmacnianie dzięki współpracy regionów.  

Strategia przewiduje trzy cele strategiczne: 

 Cel I: Europol śląsko-krakowski obszarem koncentracji innowacyjności 
i kreatywności, wyznaczającym trendy rozwojowe i wpisującym się w sieć 
najdynamiczniej rozwijających się metropolii europejskich,  

 Cel II: Polska Południowa przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz 
efektywnego wykorzystania możliwości rozwojowych,  

 Cel III: Polska Południowa miejscem przyciągającym ludzi, podmioty i inicjatywy 
wzmacniające potencjały makroregionu.  

Strategia Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023 w obrębie swoich celów 
strategicznych i operacyjnych przewiduje rozwój w oparciu o lokalny potencjał, m.in. 
w zakresie atrakcyjnej oferty kulturowej i turystycznej a także w zakresie rozwoju specjalizacji 
gospodarczej. Działania proponowane w strategii uwzględniają, w wielu przypadkach, 
podejmowanie oraz inicjowanie przedsięwzięć w ramach współpracy lokalnej i regionalnej. 
W związku z tym, wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Polski Południowej w obszarze 
województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020. 

 
KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA53 
 Strategicznym celem krajowej polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast 
i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 
oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 

 Krajowa Polityka Miejska stawia następujące cele do zrealizowania do roku 2020: 

 Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania 

rozwoju, wzrostu i zatrudnienia; 

 Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede 

wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym w niektórych 

obszarach wiejskich) poprzez wzmocnienie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich 

upadkowi ekonomicznemu; 

 Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, 
ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich; 

 Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji; 

 Stworzenie warunków do skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania 
rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach 
metropolitarnych. 
 
Obszary wsparcia, które pojawiają się w obrębie Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna 

na lata 2015-2023 dostosowane zostały do realizacji założeń Krajowej Polityki Miejskiej, 
wykorzystując narzędzia i środki przez nią wskazane. Poprawa konkurencyjności i zdolności 
ośrodków miejskich odbywa się poprzez prawidłowe budowanie i kreowanie polityki 
strategicznej na obszarze objętym wsparciem, tym samym odbywa się realizacja założeń 
polityki regionalnej oraz polityki spójności. Inwestycja we wspieranie rewitalizacji odbywa się 
w sferze gospodarczej i społecznej, tym samym stworzone zostały warunki do skutecznego 
wdrażania i wspierania założeń KPM. Ponadto, każde działanie przewidziane w obrębie 
Strategii Gminy przyczynia się do kreowania warunków do skutecznego i efektywnego 

                                            
52

 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 853/252/IV/2013 z dnia 
30.04.2013r. 
53

 http://www.mir.gov.pl/ 
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zarządzania rozwojem na obszarze objętym wsparciem. Podejście ukierunkowane 
terytorialnie stanowi jeden z filarów nowego paradygmatu polityki rozwoju, wprowadzanego 
przez strategiczne dokumenty. Założenia strategii są ich uszczegółowieniem, przez 
co są spójne z kierunkami rozwoju zawartymi w Krajowej Polityce Miejskiej. 

 
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  NA LATA 2014 – 2020

54
 

 Uwarunkowania lokalizacyjne Gminy Pszczyna predysponują jednostkę 
do korzystania ze wsparcia pomocowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020. Tym samym kierunki rozwoju jednostki powinny być kompatybilne 
z założeniami przyświecającymi Wspólnej Polityce Rolnej. Celem głównym PROW 2014-
2020 będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów 
wiejskich. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez sześć priorytetów, z czego cele operacyjne 
zaproponowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023 
bezpośrednio realizują: 

 Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 
rentowności gospodarstw rolnych; 

 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym 
i leśnym; 

 Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich. 

 
 
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA 

NA LATA 2012-2020
55

 

 Zidentyfikowane w Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna kierunki rozwoju Gminy 
Pszczyna zbieżne są także ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa 
i Rybactwa na lata 2012-2020. Diagnoza sytuacji wskazała na konieczność wzmocnienia 
istniejącego potencjału obszarów wiejskich Gminy: wsparcia wysokiej kultury rolnej, wsparcia 
tworzenia grup produkcyjnych, ale także rozwoju i wzmacniania kapitału ludzkiego. 
Osiągnięciu tego założenia ma przyświecać realizacja głównego celu krajowej strategii: 
„Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów 
i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju”. Gmina 
Pszczyna ze względu na uwarunkowania wewnętrzne oraz istniejący potencjał wpisuje się 
przede wszystkim w działania dążące do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 
cel 1 „Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich”, cel 2 „Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz 
poprawa ich dostępności przestrzennej”, cel 4 "Wzrost produktywności i konkurencyjności 
sektora rolno-spożywczego" oraz cel 5 „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 
na obszarach wiejskich”. 

 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO "ŚLĄSKIE 2020+"56 

 Kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki działań aktorów rozwoju 
regionalnego jest uchwalona w lipcu 2013 roku Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego. 
Strategia Rozwoju Gminy Pszczyna powinna uwzględnić realizację założeń polityki 
regionalnej, przez co wpisuje się w jej wskazania w następujących obszarach, 
przewidzianych przez regionalny dokument strategiczny. 
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 http://www.minrol.gov.pl 
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Tab.32. Spójność Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023 ze Strategią 
Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" 

Obszary i cele 
strategiczne Strategii 

Rozwoju Województwa 
Śląskiego "Śląskie 

2020+" 

Cele strategiczne i operacyjne "Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023" 
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 
2014-202057  
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 będzie 
stanowił jedno z najważniejszych narzędzi realizacji polityki spójności na obszarze 
województwa śląskiego w perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020. Założenia 
dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna są spójne i wpisują się w poszczególne osie 
priorytetowe RPO, tym samym stanowią kontynuację i uszczegółowienie założeń polityki 
regionalnej i przyczynią się do realizacji jej założeń na szczeblu regionalnym.  
 
Tab.33. Spójność Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023 z Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Cele strategiczne i operacyjne "Strategii Rozwoju 
Gminy Pszczyna na lata 2015-2023" 

Osie priorytetowe RPO WSL 2014-2020 
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CEL STRATEGICZNY I.1. 
POPRAWA 

ATRAKCYJNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

Cel operacyjny I.1.1. 
Kreowanie warunków dla lokalizacji 
strategicznych inwestycji  

  
  

  
                  

Cel operacyjny I.1.2. 
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
opartej na wewnętrznym potencjale 
Gminy 

  

  

  

      

  

  

  

      

CEL STRATEGICZNY I.2. 
WYSOKIEJ JAKOŚCI 

DOSTĘPNOŚĆ 
DROGOWA 

I KOMUNIKACYJNA  

Cel operacyjny I.2.1. Poprawa 
dostępności zewnętrznej 

  
        

  
            

Cel operacyjny I.2.2. Poprawa 
dostępności wewnętrznej 

  
        

  
            

CEL STRATEGICZNY I.3. 
ROZWÓJ 

GOSPODARCZY 
W OPARCIU 
O LOKALNY 
POTENCJAŁ 

Cel operacyjny I.3.1. 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
Pszczyny 

  
      

  
              

Cel operacyjny I.3.2.  
Zachowanie dziedzictwa historyczno-
kulturowego na rzecz poprawy 
konkurencyjności 

  

      

  

              

CEL STRATEGICZNY 
II.1. 

MODERNIZACJA 
I ROZBUDOWA 

INFRASTRUKTURY 
SPOŁECZNEJ NA RZECZ 

POPRAWY JAKOŚCI 
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Cel operacyjny II.1.1.  
Wyrównanie szans edukacyjnych 
poprzez inwestycje w infrastrukturę 
oświatową oraz dostęp do wysokiej 
jakości oferty edukacyjnej 

  

            

  

    

    

Cel operacyjny II.1.2.  
Zapewnienie spójności społecznej 
Gminy poprzez przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 

    

          

      

    

Cel operacyjny II.1.3. Bezpieczeństwo 
i zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych na rzecz wysokiej jakości 
życia mieszkańców 

  

      

  

              

                                            
57
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CEL STRATEGICZNY 
III.1. 

ZRÓWNOWAŻONE 
GOSPODAROWANIE 

ŚRODOWISKIEM 

Cel operacyjny III.1.1. 
Wdrażanie zasad gospodarki 
niskoemisyjnej oraz efektywnego 
gospodarowania energią 

  

    

  

                

Cel operacyjny III.1.2. Poprawa jakości 
środowiska poprzez dostosowanie 
infrastruktury wodno-ściekowej oraz 
właściwą gospodarkę odpadami 

  

      

  

              

CEL STRATEGICZNY 
III.2. 

ZACHOWANIE 
WYSOKIEJ JAKOŚCI 

ŚRODOWISKA 

Cel operacyjny III.2.1.  
Ochrona istniejącego dziedzictwa 
przyrodniczego poprzez działania 
proekologiczne 

  

      

  

              

 
 
REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-
202058 
 Wzmacnianie konkurencyjności województwa śląskiego w oparciu o kreowanie 
innowacyjnych przedsięwzięć oraz wzmacnianie specjalizacji o wewnętrznym potencjale, jest 
jednym z celów przyświecających rozwojowi całego regionu.  Analiza przeprowadzona 
na potrzeby RSI wykazała, że Górny Śląsk ma wysoki potencjał w tym zakresie, który wynika 
z szeregu uwarunkowań gospodarczych i historycznych. Cały region, w tym poszczególne 
jego obszary, posiadają bardzo dobre uwarunkowania dla rozwoju tzw. inteligentnych 
specjalizacji, tj. specjalizacji wynikających z posiadanego potencjału wewnętrznego oraz 
oddolnych inicjatyw współpracy, partnerstwa i tworzenia nowej jakości w przestrzeni 
gospodarczej.  

Województwo śląskie wskazane zostało do rozwijania następujących tematycznych, 
inteligentnych specjalizacji regionu: 

 energetyka, 

 medycyna, 

 technologie informacyjne i komunikacyjne. 
 
Ponadto, w ramach prac nad aktualizacją dokumentu, określono priorytetowe 

specjalizacje technologiczne, które ze względu na istniejący potencjał regionu mają 
największą szansę na dynamiczny rozwój. Są to: 

 technologie medyczne, 

 technologie dla energetyki i górnictwa, 

 technologie dla ochrony środowiska, 

 technologie informacyjne i komunikacyjne, 

 produkcja i przetwarzanie materiałów, 

 transport i infrastruktura transportowa, 

 przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, 

 nanotechnologie i nanomateriały. 
 

 Gmina Pszczyna ze względu na swój potencjał gospodarczy i lokalizacyjny 
ma szanse na rozwój powyższych branż i specjalizacji. Plan rozwojowy dla Gminy Pszczyna 
(zwłaszcza założenia przyświecające I celowi strategicznemu) wpisuje się w powyższe 
założenia, poprzez programowanie działań zmierzających do stworzenia warunków 
infrastrukturalnych dla rozwoju branż wskazanych jako regionalne, inteligentne specjalizacje. 
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STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
NA LATA 2014-202059 
 Gmina Pszczyna, z racji swojego położenia oraz przystąpienia do Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Centralnego, poprzez swoje pośrednie i bezpośrednie działania 
przyczynia się do realizacji założeń „Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. Dokument ten ma na celu ukierunkowanie na 
realizację działań, zmierzających do wzmocnienia konkurencyjności metropolii górnośląskiej 
wraz z jej strefą bezpośrednich powiązań. Tym samym dokument stanowi odpowiedź na 
wymagania stawiane jednostkom terytorialnym, by koncentrować wsparcie na działaniach 
rozwiązujących problemy o charakterze ponadlokalnym. Założeniem strategii jest ponadto 
inicjowanie działań realizowanych w formule partnerstwa, co ma przyczynić się do lepszej 
integracji w obrębie Subregionu Centralnego. 
 
 
Tab.34. Spójność Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na  lata 2015-2023 ze Strategią 
Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna 
na lata 2015-2023 

Osie priorytetowe Strategii Rozwoju 
Subregionu Centralnego 
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CEL STRATEGICZNY I.1. 
POPRAWA 

ATRAKCYJNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

Cel operacyjny I.1.1. 
Kreowanie warunków dla lokalizacji strategicznych inwestycji  

  
  

  
  

Cel operacyjny I.1.2. 
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości opartej 
na wewnętrznym potencjale Gminy 

  

  

  

  

CEL STRATEGICZNY I.2. 
WYSOKIEJ JAKOŚCI 

DOSTĘPNOŚĆ 
DROGOWA 

I KOMUNIKACYJNA 

Cel operacyjny I.2.1. Poprawa dostępności zewnętrznej   
      

Cel operacyjny I.2.2. Poprawa dostępności wewnętrznej   
      

CEL STRATEGICZNY I.3. 
ROZWÓJ GOSPODARCZY 
W OPARCIU O LOKALNY 

POTENCJAŁ 

Cel operacyjny I.3.1. 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Pszczyny 

  
      

Cel operacyjny I.3.2.  
Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego na rzecz 
poprawy konkurencyjności 

  
      

CEL STRATEGICZNY II.1. 
MODERNIZACJA 
I ROZBUDOWA 

INFRASTRUKTURY 
SPOŁECZNEJ NA RZECZ 

POPRAWY JAKOŚCI 
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Cel operacyjny II.1.1.  
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez inwestycje 
w infrastrukturę oświatową oraz dostęp do wysokiej jakości 
oferty edukacyjnej 

  

      

Cel operacyjny II.1.2.  
Zapewnienie spójności społecznej Gminy poprzez 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

    

    

Cel operacyjny II.1.3. Bezpieczeństwo i zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych na rzecz wysokiej jakości życia 
mieszkańców 

  

      

CEL STRATEGICZNY III.1. 
ZRÓWNOWAŻONE 

GOSPODAROWANIE 

Cel operacyjny III.1.1. 
Wdrażanie zasad gospodarki niskoemisyjnej oraz 
efektywnego gospodarowania energią 
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ŚRODOWISKIEM Cel operacyjny III.1.2. Poprawa jakości środowiska poprzez 
dostosowania infrastruktury wodno-ściekowej oraz właściwą 
gospodarkę odpadami 

  

      

 
 
 Obecnie trwają prace nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa 
Śląskiego do roku 2030. Na III kwartał 2015 r. zaplanowane zostały konsultacje 
dokumentu. Niemniej jednak, już teraz można wskazać, które obszary rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich zostaną uznane za priorytetowe. Delimitacja przeprowadzona, m.in. na 
potrzeby projektu strategii potwierdziła, że Gmina Pszczyna stanowi lokalny ośrodek 
rozwoju. Ponadto, zgodnie z zapisami strategii, Pszczyna została zakwalifikowana do 
obszarów uczestniczących w rozwoju, jako jednostka charakteryzująca się wielofunkcyjnym 
rozwojem obszarów wiejskich. Cele i kierunki działań proponowane w dokumencie szczebla 
wojewódzkiego zostały przedstawione, m.in. pod względem preferencji realizacyjnych 
w odniesieniu do różnych kategorii obszarów wiejskich60. Analiza zapisów pozwoliła 
stwierdzić, że działania dedykowane obszarom wiejskim Gminy Pszczyna, wskazane 
w strategii rozwoju Gminy, wpisują się w zasadniczą większość celów strategicznych 
i operacyjnych zaproponowanych w projekcie Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Województwa Śląskiego.  

 Zdywersyfikowana struktura gospodarcza obszarów wiejskich województwa śląskiego 
wykorzystująca tradycyjne sektory produkcji, otwarta na innowacje oraz rozwijająca 
się w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego; 

 Wysoka jakość życia na obszarach wiejskich województwa śląskiego odpowiadająca 
rosnącym standardom cywilizacyjnym i wykorzystująca specyfikę społeczną 
i środowiskową wsi; 

 Wieś województwa śląskiego obszarem pielęgnowania, rozwijania i promowania 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu; 

 Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich i miejskich prowadzący do przyspieszonego 
rozwoju regionu. 

 
 Kierunki działań, wskazanych w Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna, wynikają 
z potrzeb społecznych mieszkańców, którzy świadomi są mocnych stron jednostki oraz jej 
braków. Wśród działań wskazanych do realizacji wskazano dużą grupę kierunków 
obejmujących podkreślenie tożsamości kulturalnej i historycznej Pszczyny. W tym celu został 
wyodrębniony cel operacyjny I.3.2. „Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego na 
rzecz poprawy konkurencyjności”. Zaproponowane, w ramach celu, kierunki działań wpisują 
się bezpośrednio i pośrednio w realizację założeń Strategii Rozwoju Kultury 
w Województwie Śląskim na lata 2006-202061. W powyższym dokumencie wskazano 
na konieczność rozwoju i wzmacniania działań w czterech polach strategicznych, które 
to również znajdują swoje odzwierciedlenie w zamierzeniach Gminy Pszczyna: 

 kompetencje kulturowe (wzrost kompetencji potrzebnych do uczestnictwa w kulturze 
[odbiorcy], efektywnego zarządzania kulturą [animatorzy kultury] i twórczości 
artystycznej w warunkach gospodarki rynkowej [twórcy]); 

 dostęp do kultury (wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze: biernego – w roli 
odbiorców treści kulturowych i czynnego – w roli twórców treści kulturowych); 

 dziedzictwo kulturowe (upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
regionu [materialnego i niematerialnego] oraz jego lepsze wykorzystanie do celów 
turystycznych); 

 treści kulturowe (tworzenie lepszych warunków dla rozwoju środowisk twórczych 
i wykorzystanie ich kreatywności). 

                                            
60
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 Adekwatnie przedstawia się sytuacja w przypadku zamierzeń inwestycyjnych 
związanych z rozwojem terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Pszczyna. 
Działanie zmierzające nie tylko do modernizacji istniejącej infrastruktury, ale przede 
wszystkim budowy nowej (ogólnodostępnej oraz przyszkolnej) wpisują się w założenie 
Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do 2020 roku62. 
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VIII. Opis konsultacji społecznych
63

  

 
 Proces budowy „Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023” opierał się 

na partycypacyjnym modelu budowy planów strategicznych. Podejście partycypacyjne jest 

bardzo ważne w procesie opracowania i wdrażania programów strategicznych. Wzmacnia 

demokrację i stosunki partnerstwa samorządu z mieszkańcami. Jest to również sposób 

edukacji społeczeństwa i najlepsza forma przybliżenia mieszkańcom planów samorządów, 

ich włączenia, a tym samym  zwiększenia skuteczności zaplanowanych działań. 

 Proces prac uwzględniający udział społeczeństwa obejmował kilka form. 

 Pierwsza związana była z utworzeniem strony internetowej 

www.strategia.pszczyna@dcrl.pl oraz utworzeniem skrzynki pocztowej pszczyna@dcrl.pl. 

Narzędzia te służą bezpośredniej komunikacji z mieszkańcami oraz informowaniu o procesie 

tworzenia dokumentu. 

 Kolejna dotyczyła udostępnienia dwóch kwestionariuszy ankietowych: 

 ankieta dotycząca oceny czynników wpływających na funkcjonowanie i rozwój Gminy 

Pszczyna (maj 2015), 

 ankieta dotycząca głównych kierunków rozwoju Gminy Pszczyna (czerwiec 2015). 

 

 Mieszkańcy wypełniali ankietę on-line oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim.  

Kolejną formą uspołecznienia procesu opracowania dokumentu były warsztaty strategiczne. 

Przeprowadzono w sumie 3 cykle spotkań strategicznych. Pierwsze cykle objęły dwa 

odrębne spotkania, osobno dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych, 

osobno dla mieszkańców Gminy. Spotkania odbyły się w następujących terminach: 

 6 maja 2015 roku – warsztat SWOT obejmujący określenie czynników warunkujących 

rozwój Gminy. W sumie w dwóch spotkaniach udział wzięło 59 osób. 

 28 maja 2015 roku – warsztat, podczas którego pracowano nad wizją, misją oraz 

kierunkami rozwoju. W spotkaniach uczestniczyło ogółem 95 osób. 

 9 lipca 2015 roku – warsztat prezentujący propozycję struktury strategii – cele 

strategiczne, operacyjne i kierunki działań. W spotkaniu uczestniczyło 22 osoby. 
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