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WSTĘP 

Obecny Raport o stanie województwa jest czwartą edycją dokumentu o charakterze 

sprawozdawczo-monitorującym, który prezentowany jest Sejmikowi Województwa Śląskiego. 

Podstawą prawną opracowania Raportu jest art. 34a ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 547). Zgodnie z zapisami ustawy Raport obejmuje podsumowanie działalności 

Zarządu Województwa Śląskiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.  

W myśl tej ustawy Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr V/55/6/2018 z dnia 25 czerwca 

2018 r. określił szczegółowe wymogi dotyczące opracowania Raportu o stanie województwa. 

Natomiast 24 stycznia 2022 roku Uchwałą Nr VI/40/2/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego 

dokonano zmiany szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu uwzględniając 

przyjęcie w październiku 2020 roku Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. W 

ramach aktualizacji zapisów zmieniono obszary, w ramach których przedstawione są informacje. 

W obecnej edycji Raportu o Stanie Województwa wskazujemy na 4 obszary analizy związane z 

celami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, tj.: 

 Gospodarkę, 

 Mieszkańca, 

 Przestrzeń i środowisko, 

 Zarządzanie i współpracę. 

Raport o stanie województwa w obecnym układzie składa się z dwóch zasadniczych części oraz 

załączników: 

1) Część I: informacja ogólna związana z sytuacją społeczno-gospodarczą województwa wraz 

z opisem statystycznym obszarów wskazanych w strategii rozwoju województwa;  

2) Część II: syntetyczny opis realizacji polityk, programów i strategii; 

3) Załączniki: informacja o stanie realizacji uchwał Sejmiku Województwa oraz sprawozdanie 

z realizacji budżetu obywatelskiego. 

Raport o stanie województwa w warstwie statystycznej odnosi się do najważniejszych obszarów 

społeczno-gospodarczych istotnych dla rozwoju i funkcjonowania regionu. Podstawowym źródłem 

informacji w zakresie opisów sytuacji społeczno-gospodarczej są oficjalne publikacje Głównego 

Urzędu Statystycznego. Dane statystyczne prezentowane w dokumencie odnoszą się do 2020 

roku, zgodnie ze stanem dostępności na czwarty kwartał 2021 roku1. Prezentowane informacje 

statystyczne stanowią zarys problematyki społeczno-gospodarczej. 

Informacje dotyczące realizacji zadań Zarządu Województwa Śląskiego przygotowane zostały w 

oparciu o dane gromadzone przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i jednostki podległe, 

zgodnie ze stanem na koniec 2021 roku. Ujęte zestawienia tabelaryczne obejmują syntetyczne 

podsumowanie działalności Zarządu Województwa Śląskiego w roku 2021, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego. Ponadto 

przedstawiono kolejne (trzecie) sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego za rok 2021.  

Wśród najważniejszych dokumentów strategicznych i wdrożeniowych o charakterze horyzontalnym 

wskazać należy przede wszystkim: 

 Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, 

                                                   
1 Zgodnie z Uchwałą Sejmiku, roczne opóźnienie (a w niektórych wypadkach jak np. Produkt Krajowy Brutto – jeszcze większe, 
najczęściej dwuletnie) wynika ze sposobu gromadzenia i udostępniania danych przez Główny Urząd Statystyczny. 
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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który realizowana jest polityka rozwoju województwa jest 

Strategia Rozwoju Województwa, z tego też względu Raport przygotowany jest w układzie 

obszarów korelujących z celami strategicznymi dokumentu. 
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CZĘŚĆ I – Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa 

Pierwsza część Raportu zawiera opis statystyczny sytuacji społeczno-gospodarczej w 

województwie śląskim. Analizy obejmują zagadnienia horyzontalne związane z demografią, 

rozwojem gospodarczym, finansami jednostek terytorialnych oraz syntetyczne opisy przygotowane 

w ramach obszarów zgodnych z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 

„Śląskie 2030”. Prezentowane dane odnoszą się do 2020 roku.2 

DEMOGRAFIA 

Sytuacja ludnościowa regionu 

 Region zajmuje obszar 12 333 km2, tj. 3,9% powierzchni kraju, co daje 14. miejsce wśród 

wszystkich regionów Polski, przed województwami świętokrzyskim i opolskim. Pod względem 

zagospodarowania terenu – 50,5% powierzchni województwa stanowiły użytki rolne, następnie 

32,8% lasy. Tereny mieszkaniowe stanowiły zaledwie 4,4%, a przemysłowe 1,8%. 

Wykres 1. Liczba ludności wg województw w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 Województwo śląskie zamieszkuje 4,49 mln osób, co stanowi 11,7% ludności Polski. Pod 

względem liczby ludności województwo znajduje się na drugim miejscu w kraju po 

województwie mazowieckim (14,2%). W porównaniu do roku 2019 w regionie odnotowano 

spadek liczby ludności o ponad 25 tys. osób i był to 5. wynik najszybciej wyludniających się 

województw w Polsce. 

 Niekorzystna tendencja spadku ludności zauważalna jest w województwie w dłuższej 

perspektywie czasowej. Na przestrzeni lat 2010-2020 województwo śląskie utrzymuje się w 

czołówce województw z największą dynamiką spadku liczby mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 Jeżeli dane odnoszą się innego okresu zostało to wskazane w tekście. 
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Wykres 2. Procentowe zmiany liczby ludności wg województw w poszczególnych okresach czasu. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem Polski (76,45% ludności 

miejskiej) o najwyższej w kraju gęstości zaludnienia (364 osób/km2, przy średniej krajowej 122 

osoby/km2). W 2020 roku w miastach powyżej 100 tys. osób mieszkało 44,8% populacji 

województwa śląskiego. Natomiast tereny wiejskie województwa, stanowiące 69,3% 

powierzchni regionu były zamieszkiwane przez 1,06 mln osób (23,55% ogółu ludności 

województwa). Zdecydowanie największa powierzchnia obszarów wiejskich zlokalizowana jest 

w subregionie północnym i południowym. 

Mapa 1. Gęstość zaludnienia w gminach 

województwa śląskiego w 2020 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
BDL GUS. 

Mapa 2. Zmiana liczby ludności w latach 2019-2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 
GUS. 
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 W województwie śląskim, tak jak i w całym kraju, udział kobiet w ogólnej liczbie mieszkańców 

był większy aniżeli mężczyzn i wyniósł w 2020 r. 51,8%. Wskaźnik feminizacji wskazuje, iż w 

województwie śląskim na 100 mężczyzn przypadało 108 kobiet, a wielkość ta kształtowała się 

podobnie jak do poziomu krajowego (107). 

 W województwie śląskim zjawisko depopulacji, czyli spadku liczby ludności, widoczne jest od 

dłuższego czasu. Z roku na rok liczba mieszkańców województwa maleje, w okresie od 2000 

do 2020 roku spadek wyniósł 5,6%. Region jest na czwartej pozycji pod względem ujemnej 

procentowej zmiany liczby ludności wśród województw, tj. za województwem opolskim 

(- 8,76%), łódzkim (-7,22%) oraz świętokrzyskim (-5,99%). Województwami notującymi wzrost 

liczby ludności są województwa pomorskie (+8,03%), mazowieckie (+6,06%) oraz małopolskie 

(+5,61%). 

 Niepokojące tendencje depopulacyjne dotykają w głównej mierze miasta, co w zderzeniu z 

faktem, że województwo śląskie jest najsilniej zurbanizowanym obszarem powoduje, że 

problem ten będzie miał coraz większe znaczenie i konsekwencje. Liczba osób 

zamieszkujących obszary wiejskie z roku na rok utrzymuje tendencję wzrostową. Zjawisko to 

możemy łączyć z innym procesem – suburbanizacją, charakteryzującą się przenoszeniem się 

mieszkańców miast do strefy podmiejskiej.  

 Najliczniejszą grupę wiekową stanowiła ludność w wieku produkcyjnym, tj. wieku zdolności do 

pracy3. Analizując układ piramidy ludności wskazać można dwie grupy wiekowe, które 

dominują pod względem udziału liczby osób: jest to grupa kobiet i mężczyzn w wieku 35-39 

(w roku 2014 był to przedział 30-34 lata) oraz 60-64 (w roku 2014 był to przedział 55-59 lat), 

urodzonych w czasie tzw. wyżu demograficznego. Analizując kształt piramidy wieku zauważyć 

można brak wyraźnie zarysowanego kolejnego wyżu demograficznego. Wyraźnie widać 

natomiast największy udział osób w wieku produkcyjnym i zarysowującą się w przyszłości 

tendencję zwiększania się liczby osób w wieku poprodukcyjnym.  

Wykres 3. Piramida wieku ludności województwa śląskiego wg stanu na 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

                                                   
3 Dane wg podziału administracyjnego na dzień 31 XII. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku 
zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat. Wiek mobilny – grupa wieku produkcyjnego 
obejmująca ludność w wieku 18-44 lata, wiek niemobilny – grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku: mężczyźni 
45-64 lata, kobiety 45-59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 
lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej. 
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 Na przestrzeni ostatnich lat w sposób zdecydowany rośnie udział ludności w wieku 

poprodukcyjnym przy jednoczesnym spadku ludności w wieku przedprodukcyjnym. W 

województwie śląskim liczba osób w wieku poprodukcyjnym przyrasta szybciej niż średnio w 

kraju. 

 Niekorzystnym odzwierciedleniem powyższych tendencji są wskaźniki obciążenia 

demograficznego. Wartość wskaźnika ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym w 2020 r. wyniosła 40,2 (3. najwyższy wynik w kraju przy średniej krajowej 36,5) 

i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 3%. Zjawisko to w układzie przestrzennym 

rozkłada się stosunkowo równomiernie, przy czym można wskazać obszary o większym 

natężeniu, tj. północno-wschodnia część województwa śląskiego oraz wschodnia część 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

 Niekorzystną sytuację demograficzną jeszcze bardziej podkreśla wskaźnik obciążenia 

demograficznego określający liczbę ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym. Wskaźnik ten dla województwa śląskiego w 2020 r. osiągnął wartość 

138,1 (wzrost o 1,5% w porównaniu do 2019 roku) co oznacza większy przyrost osób w wieku 

poprodukcyjnym niż osób w wieku do 18 lat. 
 

Mapa 3. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku przedprodukcyjnym w województwie 
śląskim w 2020 r.  

Mapa 4. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym w województwie 
śląskim w 2020 r. 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
BDL GUS. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
BDL GUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utrzymująca się tendencja wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym przy równoczesnym 

spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, będzie miała poważne implikacje 

gospodarcze i społeczne. Na ten stan rzeczy nakłada się równocześnie stały wzrost przeciętnej 

długości trwania życia. 
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Wykres 4. Przeciętna długość życia w województwie śląskim w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 W regionie przeciętna długość trwania życia zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn jest niższa 

aniżeli liczona dla całego kraju. Przeciętna długość życia w województwie śląskim w roku 2020 

dla kobiet wynosiła 80,0 lat (Polska 80,7 lat) a dla mężczyzn 72,3 lat (Polska 72,6 lat). W 

porównaniu z rokiem 2019 został odnotowany spadek przeciętnej długości życia zarówno 

wśród mężczyzn (około 2%), jak i wśród kobiet (około 1%). Tendencję tą odnotowano w całym 

kraju, zaś wpływ na nią może mieć stale utrzymująca się pandemia COVID-19. Do roku 2019 

przeciętna długość życia stale się wydłużała, na co niewątpliwy wpływ miała poprawa takich 

czynników jak m.in.: jakość opieki medycznej, warunki życia, jakość środowiska. 

Ruch naturalny 

 Niekorzystne tendencje demograficzne w województwie śląskim są potęgowane przez 

niekorzystne wyniki w zakresie ruchu naturalnego ludności. W latach 2000-2020 w regionie 

stale utrzymywała się tendencja wyższej liczby zgonów od liczby urodzeń żywych dla całego 

województwa. 

 W 2020 r. w całej Polsce został odnotowany ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. 

Województwo śląskie w 2020 r. odnotowało najgorszy wynik przyrostu naturalnego ogółem, 

spośród wszystkich województw, wynoszący -21 903 osób. Jest to prawie dwukrotnie wyższy 

wynik w porównaniu z 2019 r. (-11 258). 

Wykres 5. Przyrost naturalny na 1000 ludności wg województw. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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 Skalę problemu lepiej oddaje przeliczenie wartości przyrostu naturalnego na 1 000 

mieszkańców. Województwo śląskie w 2020 r. z wartością przyrostu naturalnego na 1 000 osób 

wynoszącą -4,86 razem z województwem opolskim zajęło 3. pozycję w kraju o najniższej 

wartości wskaźnika. Region w tym wymiarze znalazł się tylko przed województwami: 

świętokrzyskim (-6,36) i łódzkim (-6,09).  

Mapa 5. Przyrost naturalny w gminach województwa śląskiego w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 Analizując zjawisko w układzie przestrzennym wskazać należy, iż północno-wschodnia część 

województwa (subregion północny, oraz wschodnia część subregionu centralnego) wykazują 

niekorzystne wartości wskaźnika przyrostu naturalnego w odniesieniu do liczby mieszkańców, 

natomiast południowa część województwa (południowe gminy subregionu centralnego, 

północne gminy subregionu południowego) charakteryzują się dodatnim przyrostem 

naturalnym. 

 Omawiając zjawiska demograficzne istotnym zagadnieniem jest wiek kobiet rodzących dzieci. 

Szczyt urodzeń w 2020 r. w województwie śląskim przypadł na wiek równy 30 lat (w Polsce – 

29 lat). Odsetek dzieci rodzonych przez kobiety młodsze (tj. do 29 r.ż.) jest nieco wyższy w 

województwie śląskim niż w Polsce ogółem i wynosi 46,82% wszystkich kobiet rodzących 

dzieci. 

 Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt przesunięcia wieku, w którym kobiety rodzą dzieci – w 

2002 r. najwięcej dzieci w województwie śląskim rodziły kobiety w wieku 25 lat, w 2019 r. 

natomiast w wieku 29 lat. Decyzja o posiadaniu dzieci często odkładana jest na później. Wpływ 

na to mogą mieć różne czynniki, zarówno ekonomiczne, jak i zmiana uwarunkowań 

społecznych (świadomość macierzyństwa, budowanie pozycji zawodowej itp.). 
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 Analizując współczynnik dzietności należy wskazywać na ubytek ludności w Polsce. Wartość 

ta w 2020 r. dla Polski wynosiła 1,378 i odbiega od wartości 2,1, która to zapewnia prostą 

zastępowalność pokoleń (co nie oznacza demograficznego rozwoju, jedynie stagnację). Dla 

województwa śląskiego wartość ta jest niższa niż średnia dla kraju i wynosi 1,324 (spadek o 

2,65% w porównaniu do 2019 r.). 

 W województwie śląskim w 2020 r. nastąpił spadek o 5,47% w zakresie urodzeń żywych na 

1 000 ludności, osiągając wartość 8,46 (poniżej średniej dla całego kraju wynoszącej 9,26). W 

2020 r. wskaźnik zgonów niemowląt na 1 000 urodzeń żywych uległ znacznemu obniżeniu i 

wyniósł 3,59 (4,62 w 2019 r.), podczas gdy średnia krajowa wynosiła 3,57. 

Migracje 

 Województwo śląskie jest regionem, który w wyniku ruchów migracyjnych w latach 2010-2020 

utraciło największą liczbę mieszkańców. Skumulowane saldo migracji w okresie tym wyniosło 

ponad -58,5 tys. mieszkańców, podczas gdy drugie pod tym względem województwo lubelskie 

utraciło -55,9 tys. osób. 

 Problem ujemnego salda migracji jest powszechny, gdyż w 2020 roku tylko pięć województw 

charakteryzowało się dodatnim wskaźnikiem migracji. 

Wykres 6. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych wg województw w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 Saldo migracji ogółem w przeliczeniu na 1 000 osób w 2020 r. osiągnęło w województwie 

śląskim wartość -0,79, tymczasem dla Polski wartość ta wyniosła 0,12. 

 Pod względem migracji międzywojewódzkich, województwo śląskie najwięcej powiązań 

posiada z województwem małopolskim (28% wszystkich odpływów oraz 27,5% napływów), 

najmniej powiązań migracyjnych z kolei notuje z województwami: lubuskim i podlaskim. Saldo 

migracji międzywojewódzkich w 2020 r. wynosiło dla województwa śląskiego -3,3 tys. osób i 

był to wynik lepszy w porównaniu do roku poprzedniego (-4,3 tys. osób). 
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Mapa 6. Napływ migrantów do województwa śląskiego w 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2020 r. Urząd Statystyczny w Katowicach, 

2021. 

 

Mapa 7. Odpływ migrantów z województwa śląskiego w 2020 r. 

Źródło: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2020 r. Urząd Statystyczny w Katowicach, 

2021. 
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 Największy odpływ migracyjny z województwa śląskiego następuje w kierunku województw 

małopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Największy napływ migracyjny następuje z 

województw: małopolskiego, opolskiego i łódzkiego.  

 Województwo śląskie jest  drugim obok województwa opolskiego jedynym województwem, 

które w 2020 r. odnotowało ujemne saldo migracji zagranicznych (-189). 

 Wśród migrantów opuszczających województwo dominują osoby w wieku produkcyjnym 

(odpowiednio dla osób w wieku produkcyjnym: saldo migracji międzywojewódzkich: -2 420; 

saldo migracji zagranicznych: -602). Dodatkowo zauważa się zjawisko suburbanizacji 

wynikające z przenoszenia się osób zamieszkałych w mieście na wieś (saldo migracji dla wsi: 

3 824 osób w wieku produkcyjnym). 

Prognozy demograficzne 

 Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego do 2050 roku, liczba ludności 

w województwie śląskim względem roku 2020 zmniejszy się o 18%, czyli o prawie 812 tys. 

osób. Wielkość ta analizowana w wartościach bezwzględnych jest najwyższa w kraju. 

Natomiast prognozowany ubytek ludności w wartościach względnych jest wyższy tylko w 

województwach: opolskim, świętokrzyskim oraz lubelskim. 

 Prognozowane zmiany analizowane w układzie miasto-wieś wskazują na zdecydowany 

prognozowany spadek liczby ludności obszarów miejskich. Do roku 2050 liczba ludności w 

miastach spadnie o 22,3%, czyli o 764,4 tys., tymczasem ludność obszarów wiejskich 

zmniejszy się o 4,5%, tj. o ok. 47,3 tys. W wyniku zmian w liczbie ludności zmieni się wskaźnik 

urbanizacji województwa, z 76,5% w roku 2020 spadnie do 72,5% w roku 2050. 

 W sposób niekorzystny zmieni się również struktura grup wiekowych. Zmniejszy się udział osób  

w wieku produkcyjnym oraz przedprodukcyjnym, natomiast wyraźnie wzrośnie udział grupy 

poprodukcyjnej – wartość ta zmieni się z 23,3% w 2020 r. do 30,5% w 2050 r. Skutkować to 

będzie zapewne koniecznością pojawienia się nowej infrastruktury i usług dla najstarszej grupy 

mieszkańców województwa. Równocześnie będzie to miało duże konsekwencje gospodarcze. 

Wykres 7. Prognozowane zmiany ludności wg funkcjonalnych grup wiekowych (udział w %) w województwie 

śląskim do roku 2050. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Mapa 8. Prognozowana zmiana liczby ludności w powiatach województwa śląskiego w 2050 roku w stosunku do 
2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 Analizując zróżnicowanie wewnętrzne województwa największy prognozowany spadek liczby 

ludności dotyczy Jastrzębia-Zdroju (o 33,6%), niewiele mniejszy Sosnowca (spadek o 33,23%). 

Należy jednak podkreślić, iż w wartościach bezwzględnych największy spadek liczby ludności 

dotyczyć będzie Katowic (ponad 82 tys. mieszkańców), Sosnowca (ponad 65,5 tys. 

mieszkańców) oraz Częstochowy (ponad 63,5 tys. mieszkańców). Prognozowany wzrost liczby 

ludności występuje w dwóch powiatach województwa: w powiecie bielskim (5,32%) oraz 

mikołowskim (1,10%).  

ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU 

Produkt Krajowy Brutto 

 Wysoki potencjał gospodarczy województwa śląskiego ulega w ostatnich latach stopniowemu 

osłabieniu. Wartość PKB w okresie 2000-2019 wzrastała w regionie wolniej niż w przypadku 

średniej dla kraju przez co powoli, ale stale region traci swoją silną pozycję. O ile jeszcze w 

2004 roku udział regionu w wytwarzaniu polskiego PKB wynosił 13,7%, to w roku 2019 spadł 

do 12,1%. Według szacunkowych danych GUS dotyczących kształtowania się wartości PKB w 

regionach w 2020 r. województwo śląskie było jednym z trzech województw, które zanotowały 

spadek wartości wytwarzanego PKB względem roku 2019 (o 2,2%, tj. największy spadek ze 

wspomnianych regionów). Oznacza to dalszą obniżkę udziału regionu w krajowym PKB do 

zaledwie 11,6%. 
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Wykres 8. PKB per capita województwa śląskiego w latach 2000-2019 oraz szacunek na 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 W wyniku relatywnie powolnego na tle kraju przyrostu wytwarzanego w województwie PKB 

stopniowo obniża się pozycja regionu pod względem PKB na 1 mieszkańca. Mimo, iż 

województwo śląskie zajmuje w tym względzie jedną z wyższych pozycji w kraju (od 2013 roku 

jest stale na 4. pozycji), stopniowo traci przewagę w odniesieniu do średniej dla kraju (jeszcze 

w 2004 roku PKB per capita było w regionie o 11,4 pp. wyższe niż średnia w kraju, a w roku 

2019 ta przewaga wyniosła jedynie 2,5 pp.). Szacowany spadek PKB w 2020 roku 

spowodował, że PKB na 1 mieszkańca w regionie spadł poniżej średniej dla kraju (osiągnął 

poziom 99,1% PKB per capita dla Polski – taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od czasu 

reformy administracyjnej kraju w 1999 roku). 

 Wyraźnie powiększa się dystans regionu do najsilniejszego w kraju województwa 

mazowieckiego. Od 2006 roku województwo śląskie zaczęło także tracić względem 

województwa dolnośląskiego (trend ten nasilił się od roku 2010), natomiast od roku 2013 do 

wymienionych dołączyło województwo wielkopolskie. Od 2011 roku województwo śląskie 

powoli zaczęło tracić przewagę w odniesieniu do PKB per capita także nad województwami 

małopolskim, łódzkim i pomorskim. Jeżeli tak niekorzystny trend się utrzyma, to w perspektywie 

kilku lat pozycja gospodarki województwa śląskiego na tle innych regionów może jeszcze się 

obniżyć.  

PKB w podregionach województwa śląskiego 

 Województwo śląskie charakteryzuje się znacznym wewnętrznym zróżnicowaniem, o czym 

świadczą wskaźniki w zakresie kształtowania PKB w ujęciu podregionalnym. Szczególnie 

widoczne jest to w centralnej części regionu obejmującej m.in. obszar Metropolii Górnośląskiej, 

której części wchodzą w skład pięciu podregionów.  

 Najsilniejszą pozycję w regionie ma podregion katowicki, w którym powstaje ponad 1/5 PKB 

regionu, a PKB per capita wykazuje stabilny przyrost (PKB na 1 mieszkańca stanowi nieco 

ponad 130% średniej dla województwa). O pozycji podregionu decyduje fakt, że Katowice są 

stolicą największej w kraju Metropolii, a co za tym idzie, są siedzibą wielu firm, oferując liczne 

miejsca pracy dla mieszkańców regionu.  

 Drugim podregionem pod względem PKB per capita jest podregion gliwicki (117% średniej dla 

województwa), w którego przypadku warta odnotowania jest najwyższa dynamika tego 

wskaźnika w województwie – w latach 2000-2019 PKB per capita w relacji do średniej dla 

województwa zwiększył się o 16,6 pp. Podregion gliwicki to siedziba podstrefy gliwickiej KSSE, 

gdzie dominującą rolę ma przemysł motoryzacyjny. 
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 Podregion tyski wykazuje odwrotny trend w porównaniu do podregionu gliwickiego. Wartość 

PKB na 1 mieszkańca plasuje go wprawdzie na trzecim miejscu w województwie, niemniej 

tempo wzrostu w latach 2000-2019 było tam najniższe w województwie, co przełożyło się na 

spadek wartości tego wskaźnika w relacji do średniej dla regionu o 9,2 pp.  

Mapa 9. PKB w 2019 roku w podregionach województwa śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Najgorsza sytuacja w zakresie PKB per capita występowała w podregionie bytomskim – 

najniższa wartość PKB per capita (zaledwie 71% w relacji do średniej dla regionu i niemal 

dwukrotnie niższy PKB per capita niż w podregionie katowickim) oraz relatywnie niski przyrost 

tej wartości. Głównym problemem podregionu bytomskiego są niekorzystne skutki procesów 

restrukturyzacji przemysłu węglowego na tym obszarze. Wieloletnia dominacja branży 

górniczej spowodowała znaczącą degradację przestrzeni, wymagającą kompleksowej 

rewitalizacji i rekultywacji, a likwidacja zakładów w sektorze wymaga wsparcia rozwoju sektora 

gospodarki podregionu. 

Wartość Dodana Brutto 

 Województwo śląskie jest drugim po województwie mazowieckim regionem w kraju w zakresie 

tworzenia Wartości Dodanej Brutto. WDB w 2019 roku wyniosła 243,6 mld zł, natomiast udział 

regionu w tworzeniu WDB wyniósł 12,08%.  

 Dominujące znaczenie w wytwarzaniu WDB w regionie ma, podobnie jak w całym kraju, sektor 

usług, przy czym w kraju ogółem usługi mają większe znaczenie niż w regionie. Natomiast ok. 

40,7% WDB tworzonej w województwie śląskim pochodzi z sektora przemysłu (najwięcej w 

kraju), a wartość ta w porównaniu z rokiem 2000 wzrosła nawet o ok. 0,8 pp.  
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 Wartość Dodana Brutto zarówno w przeliczeniu na 1 mieszkańca jak i w przeliczeniu na 1 

pracującego przekraczała w 2019 r. średnią dla Polski (odpowiednio o 2,5 pp. oraz o 7,1 pp.), 

przy czym przewaga ta ulega stopniowemu zmniejszeniu. Ponadto widoczna jest zależność 

pokazująca, że WDB w odniesieniu do liczby mieszkańców wykazuje mniejszą przewagę nad 

średnią dla kraju niż WDB wyrażone w porównaniu do liczby osób pracujących, co może 

wskazywać na dodatkowy problem przed jakim stoi województwo śląskie, a mianowicie niską 

aktywność zawodową mieszkańców. 

Wykres 9. WDB województwa śląskiego w latach 2000 i 2019 w podziale na sektory gospodarki. 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

WDB w podregionach województwa śląskiego 

 Największa część wartości dodanej brutto wytwarzanej w województwie śląskim pochodzi z 

podregionu katowickiego (21,3%) i w porównaniu do 2010 r. udział ten jest na tym samym 

poziomie. Największy przyrost udziału w tym okresie zanotował podregion bielski (wzrost o 1,5 

pp. przy udziale w WDB regionu w 2019 r. wynoszącym 14,7%), a w największym stopniu 

obniżył się wkład podregionu tyskiego (o 1,7 pp.).  

Wykres 10. Udział podregionów województwa śląskiego w tworzeniu WDB województwa w 2019 roku. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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 Zaledwie w dwóch spośród ośmiu podregionów województwa w strukturze wytwarzanej 

wartości dodanej brutto dominuje przemysł. W podregionie tyskim w 2019 r. udział przemysłu 

w WDB był najwyższy i stanowił prawie 53%, natomiast w podregionie rybnickim przemysł był 

odpowiedzialny za wytworzenie nieco ponad 50% WDB. Sektor usług zdecydowanie dominuje 

natomiast w podregionie katowickim (prawie 72% WDB wytworzonej w tym podregionie w 2019 

roku), który odpowiada za największą część wartości dodanej w regionie. Ponadto usługi 

największe znaczenie mają w gospodarce dwóch podregionów o najniższym wkładzie w WDB 

regionu oraz o najniższej jego wartości w przeliczeniu na 1 pracującego, czyli w podregionach 

częstochowskim i bytomskim. 

Wykres 11. WDB w podregionach województwa śląskiego w 2019 roku wg grup sekcji PKD. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Handel zagraniczny 

 Województwo śląskie jest jednym z wiodących eksporterów w Polsce. W 2019 r. z regionu poza 

granice kraju sprzedano towary o wartości równej 120,6 mld zł, co stanowiło 12,0% krajowego 

eksportu (więcej miało tylko woj. mazowieckie). Jednocześnie region należy do głównych 

krajowych importerów (wartość importu w 2019 r. to 92,2 mld zł, tj. 9,3% ogółu). Region 

ustępuje pod tym względem jedynie województwu mazowieckiemu (26,7% udział w krajowym 

imporcie) i województwu wielkopolskiemu (10,1% ogółu).  

 W okresie 2010-2019 nastąpił przyrost wartości eksportu z województwa śląskiego o 60,6%, 

natomiast jeszcze bardziej wzrosła wartość importu (o 73,7%). Udział krajów Unii Europejskiej 

jako kierunku eksportu był w tym okresie raczej stabilny (zwiększył się nieznacznie z 85,1% do 

86,1%). W przypadku importu korekta struktury kierunkowej była odwrotna i obecnie nadal 

zdecydowanie dominują kraje Unii Europejskiej, jednakże przewaga ta nie jest tak znacząca 

jak w przypadku eksportu. Udział krajów trzecich (nie należących do UE) w imporcie towarów 

do Polski w części przypadającej na województwo śląskie wzrósł z 16,3% w roku 2010 do 

24,8% w roku 2019.  

Wykres 12. Wartość eksportu oraz importu województwa śląskiego w latach 2005-2019 (mld zł). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 
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 Województwo śląskie w 2019 roku zanotowało zdecydowanie dodatni bilans handlu 

zagranicznego, nadwyżka eksportu z regionu nad importem wyniosła niemal 28,5 mld zł. W 

2019 r. eksport w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie śląskim równy był 26 699 zł, 

natomiast wartość importu per capita była o ok. 24% niższa i wynosiła 20 406 zł. 

 Eksport pochodzący z województwa śląskiego jest dość mocno zdominowany przez niewielką 

liczbę grup towarów. Niemal 20% towarów wywożonych do krajów UE to części i akcesoria do 

pojazdów samochodowych, a blisko 11% to samochody i pozostałe pojazdy silnikowe do 

przewozu osób. Silna pozycja w eksporcie dotyczy również produktów związanych z 

przemysłem węglowym. 

 W większym stopniu zróżnicowany jest import województwa śląskiego. Z krajów UE region 

importuje przede wszystkim części i akcesoria do pojazdów samochodowych (1/8 importu 

województwa z UE). Natomiast z krajów spoza Unii Europejskiej województwo śląskie 

importuje przede wszystkim węgiel, brykiety i brykietki (11,4%) oraz rudy i koncentraty żelaza 

(9,5%). Silną pozycję mają także części i akcesoria do pojazdów samochodowych. 

Mapa 10. Eksport w przeliczeniu na 1 mieszkańca wg 
powiatów w województwie śląskim w 2019 r. (w zł). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby 

Administracji Skarbowej w Warszawie. 

Mapa 11. Import w przeliczeniu na 1 mieszkańca wg 
powiatów w województwie śląskim w 2019 r. (w zł). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby 

Administracji Skarbowej w Warszawie. 

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

 Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego dostarcza informacji 

o aktualnej sytuacji regionu, pozwala także określić ich perspektywy rozwojowe. Sprawozdania 

budżetowe samorządu województwa, powiatów i gmin województwa śląskiego za rok 2020 

wskazują, że tak jak w roku 2019 zarówno pod względem dochodów i wydatków jednostek 

samorządu terytorialnego region plasował się na drugim miejscu wśród wszystkich 

województw. Jednak uwzględniając poziom dochodów i wydatków jednostek samorządu 
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terytorialnego w ujęciu na 1 mieszkańca, województwo śląskie w 2020 r. zajmowało ostatnie 

miejsce w kraju (odpowiednio 7 452,92 zł i 7 326,09 zł). 

Tabela 1. Dochody i wydatki ogółem jednostek samorządu terytorialnego według województw w 2020 r. 

WOJEWÓDZTWO DOCHODY WYDATKI 

MAZOWIECKIE  49 530 653 052,98 zł   50 164 829 474,23 zł  

ŚLĄSKIE  33 480 959 564,92 zł   32 911 195 846,86 zł  

WIELKOPOLSKIE  27 369 262 522,32 zł   26 636 117 256,83 zł  

MAŁOPOLSKIE  26 724 126 829,89 zł   26 419 021 743,69 zł  

DOLNOŚLĄSKIE  22 752 846 172,38 zł   21 963 805 087,10 zł  

POMORSKIE  19 646 404 871,83 zł   19 135 407 449,17 zł  

ŁÓDZKIE  18 205 185 597,62 zł   18 216 939 133,84 zł  

PODKARPACKIE  16 557 902 839,84 zł   15 810 992 754,21 zł  

LUBELSKIE  16 003 132 742,53 zł   15 390 242 788,68 zł  

KUJAWSKO-POMORSKIE  15 778 811 957,82 zł   15 454 006 863,70 zł  

ZACHODNIOPOMORSKIE  13 906 711 325,61 zł   13 782 474 784,73 zł  

WARMIŃSKO-MAZURSKIE  11 267 550 010,62 zł   10 829 191 738,87 zł  

ŚWIĘTOKRZYSKIE  9 332 450 597,11 zł   8 904 916 735,10 zł  

PODLASKIE  9 310 112 289,90 zł   9 161 267 018,55 zł  

LUBUSKIE  7 739 482 619,23 zł   7 519 918 894,42 zł  

OPOLSKIE  7 324 513 498,47 zł   6 940 296 232,64 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

Wykres 13. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca według województw za rok 
2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Analizując poziom dochodów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w skali 

województwa największe zróżnicowanie dotyczyło najliczniejszej grupy, tj. gmin, gdzie 

rozpiętość dochodów na 1 mieszkańca wynosiła od 4 392,23 zł w Porębie do 7 971,39 zł w 

Goczałkowicach-Zdroju. W przypadku powiatów ziemskich dochody na 1 mieszkańca wahały 

się od 822,66 zł w powiecie rybnickim do 1 550,05 zł w powiecie raciborskim. Natomiast w 

grupie miast na prawach powiatu dochody na 1 mieszkańca kształtowały się na poziomie od 

6 136,26 zł w Piekarach Śląskich do 8 953,64 zł w Gliwicach. 

 Dochody jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do roku poprzedniego rosły 

równomiernie na wszystkich szczeblach samorządu. Na poziomie miast na prawach powiatu 

zanotowano wzrost o 11,0%, dla gmin 11,5% i na nieco wyższym poziomie wzrost dochodów 

odnotowano w powiatach ziemskich, gdzie wyniósł 13,3%. Najwyższy wzrost dochodów w 

2020 r. (w stosunku do roku 2019) dotyczył gmin: Bobrowniki, Janów, Świnna i Kamienica 

Polska (odpowiednio 39,7%, 33,7%, 30,9% i 30,7%), a najwyższy spadek dochodów wystąpił 

w gminach: Herby i Ciasna (-11,4% i -11,2%). Wszystkie miasta na prawach powiatu 

zanotowały wzrost poziomu dochodów, z czego największy wystąpił w Świętochłowicach 
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(21,7%) i Gliwicach (21,5%). W przypadku powiatów ziemskich największy wzrost dochodów 

koncentrował się w powiatach: myszkowskim i gliwickim (54,2% i 26,8%), a spadek w powiecie 

bielskim (-1,5%). 

 Znaczący udział dochodów własnych w dochodach ogółem daje podstawę do kształtowania 

lokalnej polityki rozwoju, wspomagając podejmowanie decyzji długoterminowych dotyczących 

między innymi poziomu inwestycji. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem gmin 

województwa śląskiego w 2020 r. sięgał maksymalnie 65,0% (Szczyrk), podczas gdy najniższy 

udział dochodów własnych wśród dochodów ogółem wyniósł 27,6% w gminie Żarnowiec. 80 

gmin regionu notowało udział dochodów własnych w dochodach poniżej średniej wojewódzkiej 

(47,0%), w tym 2 miasta na prawach powiatu (Bytom i Piekary Śląskie).  

 Analiza wydatków gmin i powiatów województwa śląskiego w 2020 r. wskazuje, że wzrost 

wydatków (w stosunku do roku 2019) był na podobnym poziomie zarówno wśród grupy miast 

na prawach powiatu, gmin jak i powiatów ziemskich (odpowiednio: 7,9%, 7,4%, 7,3%). Miasta 

na prawach powiatu o najwyższym wzroście to: Sosnowiec (14,8%) i Jastrzębie-Zdrój (14,0%), 

podczas gdy najniższy wzrost wydatków lub ich spadek dotyczył Rybnika (-7,5%), Chorzowa 

(0,2%) i Rudy Śląskiej (1,0%). W przypadku gmin województwa śląskiego procentowy wzrost 

poziomu wydatków w 2020 roku w największym stopniu wystąpił w gminach: Chybie (40,3%) i 

Wojkowice (35,7%). Trzydzieści trzy gminy charakteryzowały się spadkową tendencją, z czego 

najwyższy spadek wydatków dotyczył gmin: Kornowac (-18,9%), Wilamowice (-15,6%) i 

Irządze (-14,3%). W przypadku powiatów ziemskich w 2020 roku najwyższy wzrost poziomu 

wydatków obejmował powiaty: mikołowski (15,4%) i będziński (13,6%), a spadek w powiecie 

bieruńsko-lędzińskim (-2,5%).  

Wykres 14. Dochody i wydatki gmin, miast na prawach powiatu i powiatów ziemskich województwa śląskiego 
w latach 2019-2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

 W przypadku wydatków na 1 mieszkańca wśród gmin województwa śląskiego najwyższą 

wartość osiągnęła gmina Goczałkowice-Zdrój (7 975,39 zł) a najniższą gmina Poręba 

(4 180,22 zł). Wśród miast na prawach powiatu najwyższa wartość wydatków wystąpiła 

w Gliwicach (8 882,56 zł), a najmniejsza w Świętochłowicach (5 730,71 zł). W przypadku 

samorządów powiatowych wydatki kształtowały się następująco: największy poziom wydatków 
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Mapa 12. Dochody gmin województwa śląskiego na 
1 mieszkańca w 2020 roku. 

Mapa 13. Wydatki gmin województwa śląskiego na 
1 mieszkańca w 2020 roku. 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku 
Danych Lokalnych GUS. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Opis statystyczny w obszarze: Gospodarka 

Podmioty gospodarcze 

 W 2020 r. liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON wyniosła 494 282, co 

stanowiło ponad 10% podmiotów działających w kraju. Liczba podmiotów gospodarczych w 

województwie śląskim zwiększyła się w okresie 2011-2020 o 11,5%, niemniej jednak udział 

podmiotów z regionu w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych w Polsce zmniejszył się o 

niecałe 0,9 pp. Przyrost liczby przedsiębiorstw wynikał niemal wyłącznie ze zwiększenia 

liczebności najmniejszych firm, co może świadczyć o zwiększającej się przedsiębiorczości 

mieszkańców regionu. Liczba mikroprzedsiębiorstw (czyli podmiotów zatrudniających do 9 

osób) zwiększyła się o 55,6 tys., co stanowiło przyrost o 13,3%, podczas gdy w tym samym 

okresie łączna liczba firm małych (10-49 osób), średnich (50-249 osób) i dużych (250 i więcej 

zatrudnionych osób) spadła o blisko 4,7 tys. (spadek o 18,3%). Udział podmiotów 

gospodarczych z województwa w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w Polsce zwiększył się w 

grupie firm średnich (wzrost udziału o 0,39 pp.) oraz dużych (0,07 pp). 

 Pomimo, że poziom przedsiębiorczości mierzony liczbą podmiotów na 10 tys. mieszkańców w 

województwie śląskim rośnie, to jest on stale na poziomie niższym od średniej krajowej. W 

2020 r. liczba podmiotów w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców wyniosła w regionie 

1 100, co oznaczało przyrost względem roku 2011 o 14,8%. W województwie śląskim mniej 

jest również podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców – liczba ta w ostatnich kilku latach była o mniej więcej 17 podmiotów niższa niż 

średnio w kraju. Natomiast liczba podmiotów wykreślanych z rejestru REGON w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców była w ostatnich 10 latach o średnio 5 podmiotów na 10 tys. 

mieszkańców niższa wartość dla kraju. 

Wykres 15. Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane z rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców w latach 2011-2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres 16. Podmioty w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w latach 2011-2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Wśród podmiotów gospodarki narodowej najliczniej reprezentowaną grupą są osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. W województwie śląskim w 2020 r. stanowiły one ok. 

72% wszystkich podmiotów gospodarczych. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w 2020 r. wyniosła w regionie 792 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Liczba osób 

fizycznych prowadzących działalność na poziomie kraju była wyższa i wyniosła w 2020 r. 869 

na 10 tys. mieszkańców. 

 W strukturze własnościowej podmiotów gospodarczych dominują podmioty z sektora 

prywatnego, które w 2020 r. stanowiły w województwie śląskim 95,62% ogółu przedsiębiorstw. 

Sektor publiczny obejmował natomiast 3,01% ogółu firm, podczas gdy na poziomie kraju 

proporcje w tym zakresie były przesunięte nieco w stronę sektora prywatnego (sektor publiczny 

– 2,4%, sektor prywatny – 95,8%)4.  

 Województwo śląskie charakteryzowało się najniższym w kraju udziałem mikroprzedsiębiorstw 

w strukturze podmiotów gospodarczych (95,7% przy średniej krajowej równej 96,4%), jednak 

osiągnęło najwyższe wartości w kraju pod względem udziału firm małych (zatrudniających od 

10 do 49 osób), który wynosił 3,5% przy średnim poziomie wynoszącym 2,9%. Udział firm 

średnich i dużych w strukturze przedsiębiorstw w województwie śląskim był również wyższy od 

średniej krajowej. 

Przemysł 

 Województwo śląskie charakteryzuje się wysokim udziałem przemysłu w strukturze 

wytwarzanej WDB, który utrzymuje się na poziomie przekraczającym nieznacznie 40% całości 

WDB. Zmienia się natomiast struktura rodzajowa wytwarzanej w przemyśle WDB, znacznie 

zyskuje na znaczeniu przetwórstwo przemysłowe, a wyraźnie zmniejsza się udział sektorów 

związanych z górnictwem oraz energetyką (sekcje B i D klasyfikacji PKD2007). Udział WDB 

pochodzącej z górnictwa na przestrzeni lat 2000-2019 zmniejszył się w regionie o około 3,5 pp. 

(w 2019 roku 6,2% WDB w regionie pochodziło z górnictwa, podczas gdy w roku 2000 było to 

niemal 10%). Proces zmiany gospodarki regionu wynika z konieczności transformacji 

zmierzającej do ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych i osiągnięcia celów UE w zakresie 

neutralności klimatycznej.  

 Jednocześnie zwiększa się wartość produkcji sprzedanej przemysłu w województwie śląskim, 

która w okresie 2011-2020 zanotowała przyrost o niemal 21 mld zł, tj. o 10,0% (przyrost dla 

Polski ogółem wyniósł w tym czasie 38,9%). Udział województwa śląskiego w produkcji 

                                                   
4 Niniejsze wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na fakt zmian jakie zaszły od 1 grudnia 2014 roku regulujących 
sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Istnieje 
możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących m.in. formy własności przedsiębiorstwa. 
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sprzedanej przemysłu w Polsce był na poziomie niższym jedynie od województwa 

mazowieckiego. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca była 

w roku 2020 na poziomie 50,5 tys. zł i była wyższa od średniej krajowej o 9,3 tys. zł (41,2 tys. 

zł). Przyrost tej wartości był jednak na najniższym poziomie w Polsce, w porównaniu do roku 

2011 zwiększyła się o 12,9%, przy średniej krajowej równej 39,5%.  

 Pomimo, że udział przemysłu w WDB województwa, jak i wartość produkcji sprzedanej 

przemysłu zwiększają się, to udział województwa śląskiego w wartości krajowej produkcji 

sprzedanej przemysłu ma tendencję spadkową. 

 

Wykres 17. Produkcja sprzedana przemysłu w województwie śląskim w latach 2011-2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Usługi 

 Sektor usług obejmuje największą część polskiej gospodarki, a w 2019 r. w kraju usługi 

odpowiadały za 64,4% wartości dodanej brutto. Udział usług w gospodarce województwa 

śląskiego jest niższy o 5,9 pp., co wynika z faktu, że region ma silnie przemysłowy charakter, 

zatem większa część WDB niż w kraju pochodzi z tego właśnie sektora. Udział wartości 

dodanej brutto wytwarzanej w ramach sektora usług w całym okresie 2010-2019 był w 

województwie śląskim niższy od średniej krajowej o ok. 6-7 pp. W kraju udział usług we 

wskazanym okresie wahał się pomiędzy 63,5% a 64,4% WDB, podczas gdy w województwie 

śląskim kształtował się w przedziale 56,3% - 58,5%. 

Wykres 18. Wartość dodana brutto w województwie śląskim w podziale na grupy sekcji PKD w 2019 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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 Największa część wartości dodanej wytwarzanej w województwie śląskim w sektorze 

usługowym pochodziła z sekcji G (tj. handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle) – 17,6% WDB sektora usług województwa śląskiego. 

Prawie trzykrotnie mniejszy wkład w tworzeniu wartości dodanej brutto regionu miały usługi 

klasyfikowane w ramach sekcji H (transport i gospodarka magazynowa), a nieco mniej w 

ramach sekcji M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna). Powyższe trzy sekcje PKD 

obejmowały blisko 30% wartości dodanej brutto województwa śląskiego wytwarzanej w 

sektorze usługowym. W 2020 r. ponad połowa pracujących w województwie zatrudniona była 

w przedsiębiorstwach sektora usług (59,5%), dalej w sektorze przemysłowym (34,7%) oraz 

rolnictwie (5,8%). Struktura ta na przestrzeni lat utrzymuje się, a transfery pomiędzy sektorami 

są niewielkie. 

Rolnictwo5 

 Mimo, że województwo śląskie jest traktowane jako region przemysłowy, to użytki rolne 

stanowią ponad połowę powierzchni regionu. W 2019 r. sektor rolniczy tworzył 0,8% WDB w 

województwie. Nieprzerwanie od 2011 do 2020 r. województwo śląskie posiadało najmniejszą 

w kraju powierzchnię użytków rolnych oraz powierzchnię użytków rolnych w dobrej kulturze 

rolnej (odpowiednio: 387 278 ha i 378 257 ha). Największą powierzchnią użytków rolnych oraz 

użytków rolnych w dobrej kulturze dysponowało od kilku lat województwo mazowieckie. W 2020 

r. w województwie śląskim funkcjonowało 121 ekologicznych gospodarstw rolnych, w których 

powierzchnia użytków rolnych ogółem wynosiła 3 460 ha. Ekologicznych gospodarstw rolnych 

z certyfikatem6 było natomiast 108, a powierzchnia ich użytków rolnych wynosiła 2 800 ha. 

 Zgodnie z Powszechnym Spisem Rolnym z 2020 r. liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się 

w województwie śląskim w ciągu 10 lat o 23% (z 65 tys. do 50 tys.). Spadek ten dotyczył prawie 

wyłącznie gospodarstw prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą, co przełożyło się na 

zmianę struktury gospodarstw rolnych w regionie – w 2020 r. dominowały gospodarstwa 

prowadzące wyłącznie produkcję roślinną (52,6% przy 55,8% dla kraju). Natomiast w strukturze 

gospodarstw rolnych według grup obszarowych podobnie jak 10 lat wcześniej przeważały 

grupy obszarowe: (1-2 ha) oraz (3-5 ha) i (2-3 ha).  

Usługi turystyczne 

 Województwo śląskie nie należy do czołówki polskich regionów, które charakteryzują się 

najwyższą atrakcyjnością turystyczną. Jednocześnie pomimo relatywnie niewielkiej 

powierzchni, odznacza się dużą różnorodnością oferując indywidualnemu turyście wiele 

możliwości i form spędzania wolnego czasu. O faktycznej ofercie dostępnej bazy noclegowej 

dla turystów informuje liczba miejsc noclegowych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców 

(10,42). Wartość tego wskaźnika była w województwie śląskim niższa niemal o połowę od 

średniej krajowej (20,21) i plasowała region na 3. od końca miejscu w kraju (przed 

województwem łódzkim i opolskim).  

 Baza noclegowa województwa śląskiego w 2020 r. oferowała 51,6 tys. miejsc noclegowych 

usytuowanych w 620 obiektach noclegowych. Miejsca noclegowe w regionie stanowiły 6% 

wszystkich miejsc noclegowych w Polsce, przy czym odmiennie przedstawiał się podział tych 

miejsc ze względu na rodzaj obiektów noclegowych. Połowa obiektów noclegowych w regionie 

to obiekty hotelowe, oferujące razem 59,1% miejsc noclegowych. Pozostałe 40,9% miejsc 

                                                   
5 Począwszy od 2010 roku zastosowano nową definicję gospodarstwa rolnego. Różnice w powierzchni ogólnej gospodarstw 
rolnych i powierzchni użytków rolnych w 2010 roku wynikają ze zmiany definicji gospodarstwa rolnego, zgodnie z którą, 
gospodarstwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych nie prowadzących działalności rolniczej oraz posiadaczy do 1 ha 
użytków rolnych prowadzących działalność rolniczą o małej skali. 
6 Ekologiczne gospodarstwa rolne (z certyfikatem) – Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 
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noclegowych oferowanych było przez obiekty krótkotrwałego zakwaterowania, kempingi i pola 

biwakowe. W kraju te proporcje kształtują się inaczej – obiekty hotelowe stanowią 38,8% 

obiektów noclegowych i oferują 45,7% wszystkich miejsc noclegowych w kraju. Ponadto w 

2020 r. wskaźnik pokazujący liczbę udzielonych noclegów na 1 000 ludności (741,3) był niemal 

dwukrotnie niższy od średniej krajowej (1 339,6). Przekłada się to na wskaźnik mówiący o 

stopniu wykorzystania miejsc noclegowych, który w regionie wynosił 23,3% i był niższy od 

średniej krajowej o 3,5 pp. Dawało to województwu śląskiemu 8. miejsce w kraju.  

Mapa 14. Miejsca noclegowe na 1 000 mieszkańców 
w powiatach województwa śląskiego w 2020 r.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku 
Danych Lokalnych GUS. 

Mapa 15. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych 
w powiatach województwa śląskiego w 2020 r. 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku 
Danych Lokalnych GUS. 

 Dostępność miejsc noclegowych w województwie śląskim jest zróżnicowana w zależności od 

części regionu. Zdecydowanie największa ich liczba była dostępna w południowej części 

województwa – podregion bielski skupiał niemal połowę miejsc noclegowych regionu (49,7%). 

W samym tylko powiecie cieszyńskim dostępne miejsca noclegowe stanowiły 26,7% ogólnej 

ich liczby dla regionu, natomiast powiat żywiecki skupiał 10,2% miejsc, a powiat bielski 8,3%. 

Oprócz wymienionych powiatów znaczną bazą noclegową mogą pochwalić się niektóre 

większe miasta województwa: Katowice (9,6%), Częstochowa (5,7%), Bielsko-Biała (4,6%) 

oraz Gliwice (4,5%). Dobrze wypada także powiat zawierciański z udziałem wynoszącym 5,6% 

ogólnej liczby miejsc noclegowych w regionie.  

Badania i rozwój, innowacje 

 Istotnym elementem potencjału rozwojowego regionu jest zaangażowanie w działalność 

badawczo-rozwojową. Prężnie funkcjonujący sektor B+R daje podstawy do opracowywania 

i wdrażania innowacji. Według danych za 2020 r. w województwie śląskim funkcjonowały 702 

jednostki aktywne badawczo, co stanowiło 11,0% jednostek w kraju i było trzecim wynikiem po 

województwie mazowieckim (1 445 jednostek) i małopolskim (708). Natomiast w przeliczeniu 
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na 100 tys. mieszkańców w regionie przypadało 15,6 jednostek, a więc mniej od średniej 

krajowej (16,6). Wśród jednostek badawczych w regionie 653 (93,0%) to jednostki działające 

w sektorze przedsiębiorstw.  

 Istotnym czynnikiem dla rozwoju sektora B+R jest wysokość nakładów wewnętrznych. 

W województwie śląskim w 2020 r. wyniosły one 2 373,7 mln złotych. Nakłady w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca w regionie osiągnęły 526,5 zł (7. miejsce wśród województw), co jest 

wartością o 318,3 zł niższą od średniej dla kraju (844,8 zł). Podobnie sytuacja przedstawia się 

w przypadku nakładów wewnętrznych przypadających na 1 pracującego w B+R, które w 

województwie śląskim wynosiły 120,9 tys. złotych, a w kraju 143,3 tys. złotych. Na cele 

związane z działalnością badawczo-rozwojową w 2019 r. przeznaczony został 1,32% polskiego 

PKB. Niestety w województwie śląskim na badania przeznacza się mniejsze kwoty – we 

wspomnianym roku było to jedynie 0,89% PKB, co oznaczało dopiero 8. pozycję wśród 

wszystkich województw.  

Wykres 19. Relacja nakładów wewnętrznych na działalność B+R do wielkości PKB według kraju i województwa w 
latach 2012-2019 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Według dziedzin nauki i techniki największą część wśród nakładów wewnętrznych ogółem na 

B+R w regionie w 2020 r. stanowiły nakłady na nauki inżynieryjne i techniczne – 66,8% 

(1 584 519 tys. zł). Należy przy tym zaznaczyć, iż udział nakładów na nauki inżynieryjne i 

techniczne jest znacznie większy niż na poziomie krajowym, wynoszącym odpowiednio 49,7% 

nakładów ogółem. Na kolejnych miejscach znalazły się nakłady na nauki: przyrodnicze 

(12,8%), medyczne i nauki o zdrowiu (10,1%), humanistyczne i sztukę (5,1%), społeczne 

(4,7%) oraz rolnicze i weterynaryjne (0,6%).  

 W województwie śląskim przedsiębiorstwa innowacyjne stanowiły w 2020 r. 29,5% ogółu 

przedsiębiorstw, a więc o 1,7 pp. mniej niż średnia krajowa, co plasowało region dopiero na 

siódmej pozycji wśród województw. W regionie w przedsiębiorstwach innowacyjnych 

przemysłowych, najwięcej było firm stosujących nowe lub ulepszone procesy biznesowe 

(26,4%) oraz przedsiębiorstw wprowadzających nowe lub ulepszone produkty (20,0%). Wśród 

przedsiębiorstw innowacyjnych z sektora usług również przeważały firmy wykorzystujące nowe 

lub ulepszone procesy biznesowe (22,8%) oraz wprowadzające nowe lub ulepszone produkty 

(10,8%). 

 Należy podkreślić, że województwo śląskie prowadzi konsekwentną politykę rozwoju innowacji. 

Województwo śląskie jako pierwszy region w kraju posiadało przyjętą Regionalną Strategię 

Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (RIS). Opracowany model wdrożeniowy 

opiera się na założeniu rozwoju inteligentnych specjalizacji w regionie. Do inteligentnych 

specjalizacji zaliczono: energetykę, medycynę, technologie informacyjne i komunikacyjne, 

zieloną gospodarkę oraz przemysły wschodzące. W 2021 roku przyjęto aktualizację dokumentu 

przy czym wyznaczone obszary regionalnej specjalizacji pozostały bez zmian. 

0,88 0,87 0,94 1 0,96 1,03

1,21
1,32

0,63 0,62 0,57 0,61
0,53

0,63
0,72

0,89

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Polska Śląskie



   

31 

 

Instytucje Otoczenia Biznesu 

 Polski Fundusz Rozwoju to spółka Skarbu Państwa, zajmująca się organizacją modelu 

instrumentów rozwojowych w ramach spójnej jednolitej platformy. Model instytucji oferujących 

narzędzia i instrumenty umożliwiające zwiększenie potencjału gospodarczego kraju 

funkcjonuje od 2017 roku, a został utworzony w związku z realizacją Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Oferuje 

przedsiębiorcom, samorządom i klientom indywidualnym różnorodne usługi doradcze 

i finansowe umożliwiające rozwój działalności, zwiększenie innowacyjności, internacjonalizacji 

działalności gospodarczej podmiotów uzyskujących wsparcie. 

Tabela 2. Elementy ekosystemu innowacji w województwie śląskim, uwzględnione w ramach ekosystemu innowacji 
Polskiego Funduszu Rozwoju.  

MAPA EKOSYSTEMU INNOWACJI 
/W RAMACH POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU/ 

STARTUP’Y I SCALEUP’Y 3 141 

KORPORACJE 585 

INWESTORZY 556 

PRZESTRZENIE COWORKINGOWE 39 

UCZELNIE WYŻSZE 195 

DOSTAWCY USŁUG 424 

AKCELERATORY 85 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://startup.pfr.pl/pl/ekosystem-innowacji/ (stan na 28.02.2022 r.).  
 
 

 Śląski Fundusz Rozwoju  (SFR) jest wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, której 

celem jest zbudowanie na Śląsku trwałego wieloletniego sytemu finansowania mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w regionie. Śląski Fundusz 

Rozwoju Sp. z o.o. został utworzony uchwałą nr VI/12/6/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 26 sierpnia 2019 r., na podstawie której 19 grudnia 2019 r. podpisano akt założycielski 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W praktyce Spółka ma za zadanie organizować 

programy wsparcia dla śląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, 

gwarancje, poręczenia, instrumenty kapitałowe, a także poręczenia kredytów, leasingów, 

transakcji faktoringowych i wadialnych. W ramach realizowanego przez SFR zadania,  

przedsiębiorcy z regionu mają do dyspozycji nowoczesne produkty finansowe dopasowane do 

inteligentnych specjalizacji województwa. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do 

funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój gospodarki województwa śląskiego.  

SFR jest organizatorem Europejskiego Forum Przyszłości, w ramach którego dąży do 

stworzenia ram dla stałego dialogu przedstawicieli środowisk politycznych, biznesowych oraz 

naukowych w sprawach fundamentalnych z punktu widzenia społeczno-gospodarczego, w 

kontekście przemian zachodzących w Europie oraz na świecie. W ramach Europejskiego 

Forum Przyszłości zorganizowano międzynarodowy konkurs InSilesia – Investment SFR 

Award Competition, skierowany do startupów oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP 

wdrażających innowacyjne rozwiązania (produkty, usługi, procesy), mogące znaleźć 

zastosowanie w regionach wdrażających procesy transformacji gospodarczej, a także 

regionach postindustrialnych chcących rozwijać i tworzyć cyfrowe społeczeństwa. 

https://startup.pfr.pl/pl/ekosystem-innowacji/
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Opis statystyczny w obszarze: Mieszkaniec 

Rynek pracy 

 W województwie śląskim w 2020 r. 1 708 tys. osób pozostawało w kategorii biernych 

zawodowych, co stanowiło 12,8% wszystkich osób w tej kategorii w Polsce. Liczba ta spadła 

od 2011 r. o 7%. Większość osób biernych zawodowo znajdowała się w tej kategorii z powodu 

emerytury (58,1%). Istotnymi przyczynami były także nauka i uzupełnianie kwalifikacji (14,1%), 

obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu (13,9%) oraz choroba i 

niepełnosprawność (9,4%). Struktura biernych zawodowo pod względem płci wykazywała w 

regionie przewagę kobiet (60%), chociaż ta przewaga jest mniejsza aniżeli w całej Polsce (62% 

biernych zawodowo stanowią kobiety). Województwo śląskie miało najniższy współczynnik 

aktywności zawodowej wśród polskich regionów i był on niższy od ogólnokrajowego o 3,5 pp. 

Także w przypadku wskaźnika zatrudnienia województwo śląskie notuje najniższą wartość 

wśród polskich regionów. W ciągu badanego dziesięciolecia wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 

2,8 pp., jednakże współczynnik aktywności zawodowej w tym czasie spadł o 0,7 pp.7 

Tabela 3. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie śląskim i Polsce w 2020 r. dane 
średnioroczne). 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
WOJEWÓDZTWO 

ŚLĄSKIE 
POLSKA 

BIERNI ZAWODOWO (TYS.) 1 708  13 292  

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ (%) 52,6  56,1  

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA (%) 51,2  54,3  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Rynek pracy w województwie śląskim był w 2020 r. mocno związany z sektorem przemysłowym 

(38,6% pracujących) oraz usługowym (58,2% pracujących), jedynie 2,3% pracujących 

pracowało w sektorze rolniczym. Na tle kraju widoczny jest silniejszy związek z przemysłem 

regionu (w regionie udział pracujących w sektorze przemysłowym był o 7 pp. większy), a 

znikomy z sektorem rolniczym (w kraju 9,5% pracujących pracowało w tym sektorze). Struktura 

rynku pracy w tym zakresie okazała się w ciągu badanych 10 lat względnie trwała. 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie śląskim w 2020 r. była jedną z najniższych 

w kraju i wyniosła 4,9% (niższa była tylko w województwie wielkopolskim – 3,7%). W ciągu 

badanych 10 lat spadła o blisko połowę z poziomu 10,2% w 2011 r.  

 W regionie pod tym względem występuje pewne zróżnicowanie przestrzenne. Wartości stopy 

bezrobocia w 2020 r. rozkładały się od 10% dla Bytomia do 1,7% dla Katowic. Struktura 

bezrobotnych pod względem miejsca zamieszkania w regionie znacząco się różniła od 

ogólnopolskiej ze względu na wysoki stopień zurbanizowania województwa śląskiego. W 

województwie ponad 3/4 bezrobotnych zamieszkiwało miasta podczas gdy w Polsce było to 

55% tej populacji.  

 W kategorii płci region nie wyróżniał się na tle kraju (w województwie blisko 55% bezrobotnych 

stanowiły kobiety, w kraju blisko 54%). Ponad połowa bezrobotnych to osoby w przedziale 

wiekowym między 25 a 44 lata, a blisko 1/5 stanowiły osoby między 45 a 54 rokiem życia. Z 

kolei w zakresie wykształcenia ponad połowę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym lub gimnazjalnym i niższym, a nieco więcej niż 1/5 stanowiły osoby 

z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym.  

 Struktura bezrobotnych w województwie śląskim w 2020 r. wyróżniała się także niższą aniżeli 

w całym kraju wartością udziału osób pozostających bez pracy powyżej 1 roku (32% w regionie 

wobec 39% w Polsce), jednakże nadal ich udział w populacji bezrobotnych jest znaczący. 

                                                   
7 Dane w opisywanym punkcie są danymi średniorocznymi. 
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Mapa 16. Stopa bezrobocia w powiatach województwa śląskiego w 2020 r. (dane średnioroczne). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 W województwie śląskim w 2020 r. współczynnik aktywności zawodowej wśród osób z 

niepełnosprawnością w wieku 16 lat i więcej wyniósł 17,6% i był to 7. wynik w kraju. Wartość 

ta wzrosła w ciągu badanych dziesięciu lat o 1,3 pp. a od wyniku dla Polski była wyższa 

niewiele, bo o 0,1 pp. Wskaźnik zatrudnienia wśród tych osób był niewiele niższy i wynosił w 

regionie 16,7% i jego wartość była identyczna z ogólnopolską, jednakże jego wartość silniej 

wzrosła w ciągu dekady, bo o 3,9 pp. 

Oświata i wychowanie 

 W 2020 r. w Polsce dostępnych było 173 533 miejsc w żłobkach ogółem (łącznie z oddziałami 

i klubami dziecięcymi), z czego 10,6%, znajdowało się w województwie śląskim. W latach 2012-

2020 województwo śląskie było niezmiennie jednym z trzech województw o największej liczbie 

miejsc w jednostkach organizacyjnych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 

Województwo śląskie z liczbą 18 345 miejsc zajmowało trzecią pozycję w kraju8. Najwięcej 

miejsc w żłobkach ogółem nieustająco posiadały Katowice (2 571 miejsc), a zaraz po nich 

wyróżniał się Sosnowiec (1 220 miejsc) i Gliwice (1 046 miejsc). Najmniejszą liczbą miejsc w 

2020 r. dysponowały powiaty rybnicki (58 miejsc) i kłobucki (63 miejsca). Odsetek dzieci 

objętych opieką w żłobkach w 2020 r. w województwie śląskim wynosił 12,1% i tym samym 

w porównaniu do pozostałych województw, region zajął 8. miejsce w kraju. Zarówno w Polsce 

jak i w województwie śląskim wskaźnik z roku na rok wskazywał tendencje wzrostowe. 

W regionie wzrósł z poziomu 3,4% w 2012 r. do 12,1% w 2020 r., a dla Polski z poziomu 3,8% 

do 12,8%. 

                                                   
8 Trzecia pozycja w krajowym rankingu województw utrzymywana jest przez województwo śląskie od 2012 roku. 
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 W 2020 r. w województwie śląskim było 1 964 placówek ogółem zajmujących się wychowaniem 

przedszkolnym9, czyli o 28 obiektów więcej niż w roku poprzednim. Region w tym zakresie od 

6 lat zajmuje w kraju 4. miejsce. W 2020 r. liczba placówek w regionie stanowiła 8,8% placówek 

w Polsce. W ramach placówek do dyspozycji rodziców było 8 069 oddziałów (2019 r.: 8 104). 

W powyższych placówkach przebywało łącznie w 2020 r. 161 081 dzieci (2019 r.: 159 549). 

Województwo śląskie w latach 2011-2020 zajmowało niezmiennie 2. miejsce w kraju w 

zakresie największej liczby oddziałów, miejsc i liczby dzieci. Województwo śląskie 

charakteryzowało się w 2020 r. wysokim odsetkiem dzieci w wieku 3-5 lat objętych opieką 

przedszkolną, wyniósł on 89,2% dzieci w tym wieku i był to 3. wynik wśród polskich regionów. 

W ciągu 10 lat wskaźnik wzrósł o blisko 1/5 z poziomu 74,4%. Rozkład przestrzenny wartości 

wskaźnika oscyluje między wartością 100,7% dla Bielska-Białej a 75,9% cechującą 

Świętochłowice. Wartości wskaźnika powyżej 90% osiąga 15 powiatów, z kolei wartości poniżej 

80% charakteryzują tylko dwa powiaty (poza wspomnianymi już Świętochłowicami jest to 

jeszcze powiat rybnicki). Rozpatrując przedszkola w podziale na przedszkola bez specjalnych 

i przedszkola specjalne, województwo śląskie na tle pozostałych województw w kraju w 2020 

r. zajmowało 2. miejsce w kraju w ilości wskazanych powyżej dwóch rodzajów placówek. 

Mapa 17. Odsetek dzieci w wieku 3 – 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w powiatach województwa 
śląskiego w 2020 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 W 2020 r. w województwie śląskim działało 1 427 szkół podstawowych ogółem (szkoły 

podstawowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych), w porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba 

zmniejszyła się o 8. Wśród ogółu szkół podstawowych szkoły specjalne w województwie 

śląskim to 102 jednostki, a szkół dla dorosłych było 12. W szkołach podstawowych w 

województwie śląskim w 2020 r. uczyło się 348 968 uczniów, co uplasowało region na 2. 

                                                   
9 Przedszkola, przedszkola specjalne, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, zespoły wychowania przedszkolnego 
oraz punkty przedszkolne. 
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miejscu w porównaniu do pozostałych województw. Współczynnik skolaryzacji netto10 w 2020 

r. dla szkół podstawowych wynosił 95,02%. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano 

w regionie wzrost współczynnika o 1,02 pp. Wśród polskich regionów wynik województwa 

śląskiego był 4-ty.  

Wykres 20. Współczynnik skolaryzacji netto dla szkół podstawowych w Polsce i jej regionach w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 W 2020 r. w województwie śląskim ogólnie działało 346 placówek szkolnictwa 

ogólnokształcącego. Obiekty te stanowiły 10,5% obiektów szkolnictwa ogólnokształcącego w 

Polsce. Województwo śląskie na tle pozostałych województw w kraju w zakresie liczby szkół 

ogólnokształcących ogółem, liczby uczniów oraz liczby absolwentów zajmowało niezmiennie 

od 2011 r. 2. miejsce w kraju. Lepsze wyniki od województwa śląskiego uzyskiwało jedynie 

województwo mazowieckie. W województwie śląskim w latach 2011-2020 zdawalność 

egzaminów maturalnych ogółem kształtowała się nierównomiernie. Największy spadek 

odnotowano zarówno w Polsce jak i w regionie w 2014 r. W początkowym okresie zdawalność 

w regionie była wyższa aniżeli w całym kraju, trend ten odwrócił się w 2016 roku. 

 W czerwcu 2020 r. do egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów obowiązkowych (w 

części ustnej i części pisemnej)11 przystąpiło 28 972 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Spośród nich 21 340 osób, tj. 73,7%. zdało egzamin. Gorszy wynik zdawalności egzaminu dla 

regionu, czyli poniżej 73,7% odnotowany został w 25 powiatach (bielskim, będzińskim, 

bieruńsko-lędzińskim, częstochowskim, gliwickim, lublinieckim, mikołowskim, myszkowskim, 

raciborskim, rybnickim, zawierciańskim, żywieckim oraz w Bytomiu, Częstochowie, Dąbrowie 

Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Rybniku, 

Sosnowcu, Siemianowicach Śląskich, Tychach, Zabrzu i Żorach). Najsłabszy wynik uzyskał 

powiat częstochowski (55,8%). Największa zdawalność egzaminu maturalnego w czerwcu 

2020 r. na poziomie 81,8% wystąpiła w powiecie kłobuckim. 

                                                   
10 Współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie 
kształcenia (w danej grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu 
poziomowi nauczania. 
11 Ubiegający się o świadectwa dojrzałości po raz pierwszy. 
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Wykres 21. Poziom zdawalności egzaminu maturalnego w Polsce i w województwie śląskim w latach 2011-2020.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Tabela 4. Wykaz szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest województwo śląskie. 

LP. NAZWA SZKOŁY I PLACÓWKI 

1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach.  

2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach.  

3 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu.  

4 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu.  

5 Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.  

6 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.  

7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie.  

8 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej.  

9 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie.  

10 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej.  

11 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. 

12 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.  

13 Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.  

14 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.  

15 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej.  

16 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie.  

17 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.  

18 Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach.  

19 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących 
im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.  

20 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.  

21 
Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii 
„Kubalonka” w Istebnej.  

22 
Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym 
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.  

23 
Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w 
Kamieńcu. 

24 Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.  

25 Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój spółka z o. o.  

26 
Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci 
w Jastrzębiu-Zdroju.  

27 Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie. 

Źródło: opracowanie Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą UMWSL. 
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Mapa 18. Placówki edukacyjne, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą 

UMWSL. 

Szkolnictwo wyższe 

 Według GUS w województwie śląskim w 2020 r. funkcjonowało 30 uczelni macierzystych oraz 

20 filii. Stanowiło to 10,2% wszystkich szkół wyższych w Polsce. W 2020 r. liczba studentów w 

województwie śląskim wyniosła 114,3 tys. osób, co stanowiło 9,4% wszystkich studentów w 

kraju, dając regionowi dopiero 5. lokatę w kraju. Rokrocznie liczba studentów malała i spadek 

ten w stosunku do roku 2012 wyniósł 27,9% (ubyło 44,4 tys. studentów). Na poziomie kraju 

spadek ten był niewiele mniejszy i w stosunku do 2012 r. wyniósł 27,5% studiujących. 

Analizując liczbę studentów województwa śląskiego w odniesieniu do liczby mieszkańców 

województwa śląskiego, wartość ta nie przekracza średniej dla Polski, stawiając województwo 

dopiero na 9. pozycji. W okresie 2012-2020 systematycznie wzrastał odsetek cudzoziemców 

studiujących w województwie śląskim. W 2012 r. wyniósł 0,7% by wzrosnąć do wartości 4,7% 

w 2020 r. Niemniej wartości te pozostają poniżej średniej dla Polski wynoszącej odpowiednio: 

1,7% i 6,8%. 
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Wykres 22. Uczelnie macierzyste, filie oraz liczba studentów w województwie śląskim w latach 2012-2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Najliczniejszą grupę stanowią studenci podejmujący kierunki związane z biznesem 

i administracją – stanowili oni w województwie śląskim 16,9% ogółu (przy średniej krajowej 

18,0%). Drugą grupę stanowił kierunek medyczny – 16,1% studiujących w województwie 

(średnia dla Polski 11,3%), natomiast na trzecim miejscu znalazły się kierunki techniczno-

inżynieryjne – 9,2% przy średniej dla kraju – 8,7%. Liczba absolwentów studiów na poziomie 

magisterskim wyniosła w 2020 r. 12,7 tys. osób, co stanowiło 9,6% wszystkich absolwentów w 

kraju, dając regionowi czwartą pozycję w kraju.  

 W województwie śląskim liczba nauczycieli akademickich wyniosła w 2020 r. ponad 8,2 tys. 

osób, co stanowiło 8,9% wszystkich nauczycieli akademickich w kraju. Dało to regionowi 5. 

lokatę, za województwami: mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim i dolnośląskim. 

Największa grupa nauczycieli akademickich w województwie śląskim związana była z 

uczelniami nadzorowanymi przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Stanowili oni 

blisko 80% wszystkich nauczycieli z uczelni regionu. Następną grupą byli nauczyciele uczelni 

nadzorowanych przez ministra właściwego ds. zdrowia (16,3%), na trzecim miejscu wskazać 

można nauczycieli uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa 

narodowego (3,8%). W Polsce układ ten kształtował się w podobnej kolejności.  

 Liczba studentów studiów podyplomowych w 2020 r. wyniosła w województwie śląskim 9,3 tys. 

osób, co stanowiło 6,2% wszystkich słuchaczy w kraju i dało czwarty wynik w Polsce. 

Uzupełnieniem kształcenia poza studiami podyplomowymi są również studia doktoranckie. W 

tym zakresie do roku 2018 wyraźnie był widoczny wzrost liczby doktorantów zarówno w skali 

województwa śląskiego jak i całego kraju. Jednak od 2019 r.12 liczba doktorantów maleje i w 

2020 r. wyniosła 1,9 tys. osób, dając 4. lokatę w kraju.  

Kultura i sport 

 W 2020 r. w województwie śląskim działało 13 teatrów, w tym: 6 teatrów dramatycznych, 2 

teatry muzyczne, 1 opera oraz 4 teatry lalkowe, które stanowiły 7,6% wszystkich teatrów w 

kraju. Odbiór zrealizowanych przedstawień kształtował się na poziomie 250 tys. widzów (co 

stanowiło 9,5% wszystkich widzów w kraju). Liczba odbiorców była trzykrotnie mniejsza niż rok 

wcześniej co związane jest z trwającą pandemią COVID-19. 60% widzów wybierało spektakle 

teatrów dramatycznych, 21% widzów skorzystało z repertuaru teatrów muzycznych, 12% 

wybrało teatry lalkowe, a ponad 6% operę. Najwyższą aktywnością pod względem 

wystawianych spektakli charakteryzowały się teatry dramatyczne – na jeden teatr przypadało 

136 widowisk oraz teatry muzyczne (w tym przypadku na jeden teatr 97 widowisk). Teatr 

                                                   
12 Należy mieć na uwadze, że od 2019 roku wprowadzono nową typologię instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zatem 
dane z latami poprzednimi mogą być nieporównywalne. 
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operowy i teatry lalkowe charakteryzowały się niższą aktywnością (opera: 61 widowisk, teatr 

lalkowy: 62 widowiska). 

 W województwie śląskim w 2020 r. funkcjonowały 3 filharmonie: Filharmonia Śląska w 

Katowicach, Filharmonia Zabrzańska i Filharmonia Częstochowska oraz 5 orkiestr i chórów. 

Istotną rolę w regionie pełnią Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oraz Zespół 

Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. W 2020 r. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” dał 27 

koncertów, a 3 koncerty odbyły się za granicą. Największą liczbę miejsc na widowni miał do 

dyspozycji NOSPR, z salą koncertową na 1 800 miejsc oraz salą kameralną obejmującą 283 

miejsc, a wszystkie filharmonie, chóry i orkiestry w regionie łącznie posiadały blisko 5 tys. 

miejsc. We wszystkich tych instytucjach muzycznych odbyły się 732 koncerty (9,6% koncertów 

tego typu instytucji w kraju), spośród których w filharmoniach odegrano 542 koncerty. W 2020 

r. w województwie śląskim w koncertach filharmonii brało udział 100 tys. słuchaczy, w 

koncertach orkiestr i chórów blisko 76 tys. słuchaczy, a w koncertach Zespołu Pieśni i Tańca 

„Śląsk” 10 tys. widzów.  

 W województwie śląskim w 2020 r. działały 74 muzea łącznie z oddziałami (7,7% tego typu 

instytucji w Polsce). W instytucjach muzealnych można było odwiedzić 197 wystaw stałych (8% 

ogółu wystaw stałych w Polsce). Muzea w województwie śląskim odwiedziło ponad 450 tys. 

osób, co stanowi zaledwie 2,7% wszystkich zwiedzających w Polsce. Dynamika aktywności 

muzealnej wykazuje wzrost liczby instytucji w regionie i ich działalności i wzrost ten jest wyższy 

niż w całym kraju. Liczba zwiedzających w 2020 r. stanowiła mniej niż 1/3 liczby zwiedzających 

sprzed roku. Liczba zwiedzających muzea przypadających na 1 000 mieszkańców jest także 

znacząco mniejsza w regionie (99,9 osoby) aniżeli w Polsce (433,6). 

 Natężenie ruchu w obiektach kultury było w województwie śląskim poniżej wskazania 

charakteryzującego Polskę. Liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych, 

zwiedzających muzea i oddziały muzealne, uczestników imprez w domach, ośrodkach kultury, 

świetlicach oraz zwiedzających obiekty działalności wystawienniczej na 1000 mieszkańców 

wyniosła w 2020 r. 618 osób i był to 9. wynik wśród regionów. 

Wykres 23. Liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych, zwiedzających muzea i oddziały 
muzealne, uczestników imprez w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz zwiedzających obiekty działalności 
wystawienniczej na 1000 mieszkańców w Polsce i jej regionach w 2020 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 W województwie śląskim funkcjonowało 21 instytucji kultury, dla których organizatorem lub 

współorganizatorem jest samorząd Województwa Śląskiego: 

1. Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.  

2. Teatr Rozrywki w Chorzowie.  

3. Opera Śląska w Bytomiu.  
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4. Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach.  

5. Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.  

6. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.  

7. Zamek Cieszyn.  

8. Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w 

Katowicach. 

9. Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach.  

10. Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego.  

11. „Panteon Górnośląski w Katowicach”.  

12. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.  

13. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie.  

14. Biblioteka Śląska w Katowicach.  

15. Muzeum Śląskie w Katowicach.  

16. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.  

17. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.  

18. Muzeum Powstań Śląskich.  

19. Muzeum Zamkowe w Pszczynie.  

20. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. 

21. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.  

Mapa 19. Instytucje kultury organizowane bądź współorganizowane przez Samorząd Województwa Śląskiego w 
2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Kultury UMWSL. 
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 W województwie śląskim w 2020 r. funkcjonowało 1 644 klubów sportowych, co stanowiło 

11,5% wszystkich klubów w Polsce. Członkostwo w klubach regionu deklarowało 131 800 

osób, a ćwiczyło w nich 130 291 osób (12,9% właściwych kategorii w Polsce). Wśród 

ćwiczących w regionie widoczna jest przewaga mężczyzn oraz osób do 18 roku życia.  

 W latach 2010-2020 nastąpiła istotna zmiana rozwoju życia sportowego w województwie 

śląskim. W badanym okresie w regionie ponad trzykrotnie szybciej rosła liczba klubów 

sportowych (25,7%) niż w całym kraju (7,3%). Analogicznie kształtowała się liczba członków 

klubów sportowych, liczba ćwiczących w nich osób oraz liczba osób prowadzących zajęcia 

sportowe – wzrost w regionie jest wyższy, często nawet ponad dwukrotnie aniżeli w całym 

kraju. Natomiast liczba ćwiczących kobiet wzrosła o prawie 57%, zdecydowanie wyższy 

przyrost niż w całym kraju (przyrost na poziomie 20,4%). Wzrost liczby ćwiczących do lat 18 

był ponad trzykrotnie wyższy (47,2%) niż w Polsce (15,6%). Mocniejszy przyrost liczby klubów 

umożliwił dopiero zrównanie się dostępności klubów sportowych w regionie z miarą 

charakteryzującą cały kraj na poziomie 3,7 klubu sportowego na 10 tys. ludności. 

Wykres 24. Liczba klubów sportowych przypadających na 10 tys. mieszkańców w Polsce i jej regionach w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
 

 W województwie śląskim w 2020 r. zorganizowano 181 sportowych imprez masowych (15,3% 

wszystkich sportowych imprez masowych w Polsce), z czego 70,7% było zorganizowanych w 

obiekcie zamkniętym. Liczba imprez sportowych spadła o 65% w stosunku do 2019 r. w 

związku pandemią COVID-19. Jeszcze większy spadek zanotowała liczba widzów na tych 

imprezach. Liczba uczestników imprez sportowych spadła w ciągu roku o 85% do poziomu 

390 433 osób. 86% spadek uczestników dotyczył płatnych imprez sportowych, które stanowiły 

większość tego rodzaju wydarzeń (89% imprez sportowych). 

Ochrona zdrowia 

 Według danych GUS w 2020 r. województwo śląskie dysponowało największą liczbą szpitali 

ogólnych w Polsce (141). Oferowały one w sumie 22,7 tys. łóżek, co było liczbą mniejszą tylko 

od wykazywanej dla województwa mazowieckiego (24,3 tys.). W tym samym okresie z usług 

szpitali w regionie skorzystało 647,4 tys. pacjentów (druga wartość w kraju po województwie 

mazowieckim – 857,3 tys. osób). Porównując wskaźnik liczby ludności przypadającej na 1 

łóżko w szpitalach ogólnych na poziomie regionów, w województwie śląskim przybierał on 

drugą najniższą wartość w kraju (198 osób/łóżko), zaraz po województwie lubelskim (195 osób 

na 1 łóżko). Tymczasem wskaźnik wykorzystania łóżek w szpitalach ogólnych wynosił dla 

województwa śląskiego 50,6% i był to drugi najniższy wynik wśród wszystkich regionów w 

kraju. Zauważa się, że liczba utrzymywanych w regionie łóżek w szpitalach spada, tak samo 

jak i liczba pacjentów.  
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Wykres 25. Wskaźnik wykorzystania łóżek oraz liczba ludności na łóżko w szpitalach ogólnych w województwach 
Polski w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Wśród oddziałów funkcjonujących w ramach szpitali dominowały oddziały chirurgiczne, 

rehabilitacyjne i chorób wewnętrznych. Są to też oddziały, które dysponowały największą liczbą 

łóżek. W stosunku do kraju, region charakteryzował się szczególnie dużym odsetkiem 

oddziałów: geriatrycznych (25,5% oddziałów w kraju), opieki hospicyjnej i paliatywnej (20,5%) 

i nefrologicznych (19,6%), a udział w wysokości 15% przekraczały oddziały: 

endokrynologiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne oraz transplantologiczne. Niski odsetek 

oddziałów funkcjonujących w województwie w stosunku do kraju dotyczył natomiast oddziałów: 

neurochirurgicznych, chirurgii szczękowo-twarzowej, pediatrycznych, zakaźnych, oraz terapii 

uzależnień (poniżej 9%). Oprócz szpitali ogólnych w województwie w 2020 roku funkcjonowało 

8 szpitali psychiatrycznych, w których znajdowało się 2 087 łóżek. W analizowanym roku z ich 

usług skorzystało 13,7 tys. osób.  

 W 2020 r. w województwie śląskim funkcjonowało 2 711 przychodni, co stanowiło 12,6% 

wszystkich przychodni w kraju. Regionem, w którym funkcjonowało więcej tego typu jednostek 

było województwo mazowieckie. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców liczba przychodni w 

regionie wynosiła 6, co stanowiło drugi wynik w kraju po województwie łódzkim (7), przy czym 

ta sama wartość wskaźnika dotyczyła jednocześnie 8 innych województw. 

 Województwo Śląskie jest podmiotem tworzącym dla 36 podmiotów leczniczych 

funkcjonujących jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym dla 28 jednostek 

lecznictwa stacjonarnego i 8 jednostek lecznictwa ambulatoryjnego. 

Tabela 5. Podmioty lecznicze pod nadzorem Województwa Śląskiego (stan na 31.12.2021 r.) 

LP.  PODMIOT LECZNICZY  
LICZBA 
ŁÓŻEK 

 

LICZBA MIEJSC 
POBYTU 

DZIENNEGO 
 

SZPITALE III POZIOMU PSZ 

1 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej  509  69  

2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu  318  46  

3 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z 
siedzibą w Częstochowie  

900  33  

4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu  572  17  

SZPITALE II POZIOMU PSZ 

5 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku  

647  0  

6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  587  10  

  
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. 
Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  

317  0  
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8 
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach 
Śląskich  

70  0  

SZPITALE I POZIOMU PSZ 

9 Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu  322  8  

10 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w 
Wilkowicach-Bystrej  

136  20  

11 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  84  0  

SZPITALE ONKOLOGICZNE 

12 Katowickie Centrum Onkologii  356  0  

SZPITALE PULMONOLOGICZNE 

13 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej  146  0  

14 
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim  

100  0  

15 Szpital Chorób Płuc w Orzeszu  81  2  

16 Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach  92  0  

17 Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej  249  0  

18 Szpital Specjalistyczny w Chorzowie  130  17  

PODMIOTY LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO 

19 Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy  238  50  

20 
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w 
Lublińcu  

610  0  

21 Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu  40  35  

22 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

736  44  

23 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny z 
siedzibą w Toszku  

569  20  

24 
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy w Gorzycach  

361  0  

PODMIOTY LECZNICTWA REHABILITACYJNEGO 

25 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju  70  0  

26 
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 
w Jaworzu  

210  60  

27 
"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z 
siedzibą w Tarnowskich Górach  

595  90  

28 Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu  151  45  

RAZEM  9 196  566 

PODMIOTY LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO 

29 Obwód Lecznictwa Kolejowego - s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej  0  0  

30 
Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z 
siedzibą w Częstochowie  

0  0  

31 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ  0  0  

32 Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach  0  0  

33 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach  0  0  

34 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach  0  0  

35 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie 
Ratunkowe w Sosnowcu  

0  0  

36 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Diagnostyki 
Obrazowej z siedzibą w Sosnowcu  

0  0  

Źródło: opracowanie Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia UMWSL. 

 Na koniec 2020 r. działalność uzdrowiskową w województwie śląskim prowadziło 16 zakładów, 

w tym 2 szpitale uzdrowiskowe i 14 sanatoriów. Ośrodki te zlokalizowane były w 

Goczałkowicach Zdroju oraz Ustroniu. Ośrodki te w ciągu roku przyjęły 16 783 kuracjuszy 

leczonych stacjonarnie, w tym ok. 0,9% stanowiły dzieci i młodzież do 18 roku życia (159 os.) 

i ok. 0,7% cudzoziemcy (123 os.). Wśród wszystkich kuracjuszy 24,5% stanowili pacjenci 

pełnopłatni. Widoczny jest spadek liczby kuracjuszy spowodowany pandemią COVID-19 

(różnica między 2019 a 2020 wyniosła spadek blisko 60%). Na koniec 2020 r. szpitale i 

uzdrowiska w regionie dysponowały 2 555 łóżkami. 

 W 2020 r. w województwie funkcjonowało 11 hospicjów, 24 zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych, 41 zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz 1 oddział opieki paliatywnej. 

Jednostki te oferowały 4 147 miejsc, a z ich usług w analizowanym okresie skorzystało 9 tys. 
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osób. W odniesieniu do innych regionów w województwie śląskim zauważa się szczególnie 

dużo zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych (14,4% zakładów tego typu w kraju) i stosunkowo 

mało oddziałów opieki paliatywnej (2,6% oddziałów w kraju). Podobne tendencje wykazuje 

analiza liczby łóżek oraz pacjentów – blisko 20% łóżek i pacjentów zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych oraz około 3% łóżek i pacjentów oddziałów opieki paliatywnej przypada na 

województwo śląskie. Wskaźnik liczby łóżek w hospicjach, zakładach opiekuńczo-

wychowawczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych w przeliczeniu na 100 tys. ludności w 2020 

r. dla województwa śląskiego wyniósł 113 i była to piąta wartość w kraju. 

 Ponad 12% wszystkich lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych pracujących w kraju, 

świadczyło swoje usługi w województwie śląskim. Ich liczba wynosiła odpowiednio 11 tys. 

lekarzy (11,9% pracujących w kraju), 1,5 tys. dentystów (10,5%), 24,1 tys. pielęgniarek (12,6%) 

oraz 2,7 tys. położnych (11,8%). Porównując wskaźnik liczby pracowników ochrony zdrowia do 

liczby mieszkańców należy podkreślić, że sytuacja w województwie śląskim w tym zakresie 

kształtowała się powyżej średniej. W 2020 r. w regionie pracowało 24,4 lekarzy oraz 59,7 

pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na 10 tys. ludności, co stanowiło odpowiednio siódmą 

i piątą pozycję wśród wszystkich województw. 

 Struktura zgonów w województwie śląskim wg przyczyn powodujących śmierć jest podobna do 

tej, która charakteryzuje Polskę. W regionie najczęstszymi przyczynami śmierci były choroby 

układu krążenia (39,4% zgonów) oraz nowotwory (23,8% zgonów). Na poziomie kraju te dwie 

kategorie również stanowiły najważniejsze przyczyny śmierci, choć ich udział w ogóle zgonów 

był mniejszy niż w województwie śląskim. Trzecią w kolejności przyczyną zgonów w 2020 r. 

stał się COVID-19. W województwie śląskim 8,6% zgonów było spowodowane tą chorobą i był 

to wynik bardzo zbliżony do ogólnopolskiego. 

Polityka społeczna 

 W województwie śląskim w 2020 r. w wieku senioralnym13 było 1 222 672 osób. Stanowiły one 

ponad 27,2% ludności regionu. Seniorzy zamieszkujący województwo śląskie stanowili 

znaczną grupę wśród polskich seniorów (12,5%). Populacja ta jest silnie sfeminizowana – w 

województwie śląskim wskaźnik feminizacji w kategorii seniorów wyniósł 138 kobiet na 100 

mężczyzn, niewiele poniżej poziomu dla Polski (138,7).  

 Udział seniorów w całej populacji w gminach województwa śląskiego wahał się od 18% w 

gminie Miedźna do wartości 32,2% w Sosnowcu. Gminy z największym udziałem seniorów w 

populacjach sytuują się najczęściej w północnej i wschodniej części subregionu centralnego 

oraz w subregionie północnym. Poza nimi występują jeszcze trzy gminy w subregionie 

południowym z najwyższymi wynikami, są to: Bielsko-Biała, Cieszyn i Ustroń. Z kolei gminy z 

najniższymi wynikami stanowią gminy (najczęściej wiejskie) z subregionów centralnego, 

południowego i zachodniego. 

                                                   
13 Zgodnie z publikacjami GUS seniorzy definiowani są jako osoby w wieku 60 lat i więcej. Informacja o sytuacji osób starszych 
na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, GUS, Warszawa, wrzesień 2018 r. 
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Mapa 20. Udział seniorów (60+) w ogóle populacji gmin województwa śląskiego w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 W województwie śląskim w 2020 r. funkcjonowało 30 poradni geriatrycznych. Był to najwyższy 

wynik wśród województw Polski (blisko 1/5 wszystkich poradni geriatrycznych w kraju). W 

poradniach geriatrycznych województwa śląskiego udzielono 11,7 tys. porad lekarskich (blisko 

1/5 wszystkich porad w tym zakresie w Polsce). Stacjonarną opiekę zdrowotną w regionie w 

2020 r. zapewniało 13 szpitalnych oddziałów geriatrycznych (1/4 oddziałów tego typu w kraju) 

wyposażonych w 298 łóżek (28,5% łóżek na oddziałach geriatrycznych w kraju), w których 

leczono 5 037 osób (23% pacjentów oddziałów geriatrycznych w kraju). Kadra lekarska o 

specjalizacji geriatrycznej w województwie śląskim w 2020 r. ograniczała się do liczby 38 

lekarzy. 

 Osoby w wieku senioralnym są także użytkownikami usług opiekuńczych. W 2020 r. 9 444 osób 

skorzystało z tego rodzaju usług, stanowiąc 11% wszystkich seniorów w Polsce, korzystających 

z usług opiekuńczych. W województwie śląskim istniało 228 stacjonarnych zakładów pomocy 

społecznej14, które dysponowały 13 772 miejsc. Mieszkańcami tych zakładów często 

pozostawali seniorzy – 7 796 osób w wieku 60 lat i więcej, co oznacza, że w 2020 r. 56,6% 

miejsc było zajętych przez seniorów. 

 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 60+ wyniósł w województwie śląskim w 2020 r. 10,2% i 

był to najniższy wskaźnik wśród regionów Polski. Przeciętna wysokość świadczeń z 

pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosła 2 864,7 zł, a przeciętna emerytura 

brutto wyniosła 2 948,28 zł, co stanowiło 57% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto. Wartości te były najwyższe wśród polskich regionów.  

                                                   
14 Nomenklatura stosowana przez GUS. 
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 W 2020 r. województwo śląskie charakteryzowało się najniższym wskaźnikiem zagrożenia 

ubóstwem wśród polskich regionów (po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych) 

i wynosił on 9,5% gospodarstw domowych (od wartości charakteryzującej Polskę był on niższy 

o 5,3 pp.).  

 

Wykres 26. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych w Polsce i jej 
regionach w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

 Równolegle przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w regionie 

systematycznie wzrastał i w 2020 r. w województwie wyniósł 2 050,36 zł. Jest to jedna z 

najwyższych kwot w kraju zaraz za województwem mazowieckim (2 240,52 zł). Średnia 

wartość wskaźnika dla kraju w ww. roku wyniosła 1 919,21 zł. 

 W województwie śląskim w 2020 r. 65 804 rodziny korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, 

a członkami tych rodzin było 125 308 osób. Dwoma najczęstszymi przyczynami korzystania z 

pomocy społecznej wśród rodzin województwa śląskiego była długotrwała choroba oraz 

ubóstwo (w każdym przypadku ponad 50% rodzin). Często wskazywano także na 

niepełnosprawność, bezrobocie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego. Rzadziej pojawiały się: potrzeba ochrony 

macierzyństwa, bezdomność, alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego, przemoc w rodzinie i sytuacja kryzysowa (chociaż żadna z tych kategorii 

nie przekraczała 10% wskazań). Pozostałe kategorie pojawiały się w znikomym stopniu. 

 Istotną formę polityki społecznej stanowi rozwój ekonomii społecznej. Ważną jej część 

stanowią spółdzielnie socjalne stanowiące szczególną grupę przedsiębiorstw społecznych. 

Według stanu na koniec października 2020 r. w województwie śląskim funkcjonowało 169 

spółdzielni socjalnych niebędących w likwidacji (na podstawie wpisów do KRS), nastąpił zatem 

wzrost w stosunku do roku 2019 o 7%.15 W przedsiębiorstwach społecznych w 2020 r. w wyniku 

dofinansowania powstało 423 miejsc pracy, a łącznie w latach 2014-2020 powstało 2 006 

miejsc pracy. W regionie funkcjonowało także 153 jednostek reintegracji społeczno-

zawodowej, tj.: 

 30 Centrów Integracji Społecznej (CIS);  

 50 Kluby Integracji Społecznej (KIS);  

 14 Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ); 

 59 Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). 

                                                   
15 Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie śląskim w 2020 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego. 

24,4 22,9
20,1 19,3

16,6 16,3 15,6 15,5 14,4 14,3 13,7 11,9 11,7 11,3 10,1 9,5

POLSKA
14,8

 0,0

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

 30,0



   

47 

 

 Badanie GUS pt. Stan zdrowia ludności Polski w 2019 r. wykazuje, że w 2019 r. 13,4% ludności 

województwa śląskiego charakteryzuje się niepełnosprawnością (jest to wynik wyższy niż w 

całym kraju – 13%). 4,7% ludności uznaje się za niepełnosprawnych (niepełnosprawność 

biologiczna wg definicji GUS) i jednocześnie dysponuje prawnym orzeczeniem o 

niepełnosprawności. 6,4% ludności dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności, ale nie 

uznaje się za niepełnosprawnych, a 2,3% nie posiada prawnego tytułu do określenia jako osoby 

z niepełnosprawnością, ale za takie się uważa. Z kolei badanie BAEL GUS określiło liczebność 

osób z niepełnosprawnością w wieku 16 lat i więcej w 2020 r. na poziomie 306 tys. osób (co 

stanowiło 10,1% tej populacji w Polsce). Współczynnik aktywności zawodowej osób z 

niepełnosprawnością w wieku 16 lat i więcej wyniósł w 2020 r. w województwie śląskim 17,6% 

(7. wynik wśród regionów) i był niewiele wyższy od ogólnopolskiego. Wskaźnik zatrudnienia 

dla tej populacji wyniósł w regionie 16,7% (także 7. wynik w kraju) i był równy ogólnopolskiemu. 

Społeczeństwo obywatelskie 

 W Polsce w 2020 r. funkcjonowało 150 513 organizacji pozarządowych, w tym 30 133 fundacji 

oraz 120 380 stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych. W województwie śląskim 

działało 8,7% tych organizacji, tj. 13 146 instytucji, co stanowiło czwarty wynik wśród 

województw (w tym: 2 382 fundacji oraz 10 764 stowarzyszeń i podobnych organizacji 

społecznych). 

 Zupełnie inaczej sytuacja przedstawiała się w przypadku ilości organizacji w przeliczeniu na 10 

tys. mieszkańców, tj. wynik 29,3 organizacji na 10 tys. ludności plasował region na najniższej 

pozycji wśród województw. Także wskaźnik liczby nowozarejestrowanych organizacji sytuował 

województwo na niskiej, bo przedostatniej pozycji (1,1 organizacji). Ostatni z analizowanych 

wskaźników badających udział tego typu organizacji w ogólnej liczbie podmiotów gospodarki 

narodowej umiejscawiał region na ostatniej pozycji z wynikiem 2,7%. 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Śląskiego  

 Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach (WRDS) funkcjonuje od 17 grudnia 

2015 r., na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego. Przedmiotem działania WRDS jest m.in. podejmowanie 

spraw z zakresu spaw społeczno-gospodarczych województwa oraz prowadzenie regularnego 

dialogu w celu zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia 

konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie  

 W 2021 roku w ramach WRDS w Katowicach odbyło się 15 spotkań: 5 obrad plenarnych Rady, 

4 posiedzenia Prezydium WRDS, 6 spotkań zespołów WRDS. W ramach prac podjęto 4 

stanowiska oraz 8 uchwał. 

Obszary tematyczne podejmowane przez WRDS w Katowicach w 2021 r. to:  

 Konsekwencje gospodarcze pandemii COVID-19 w województwie śląskim oraz 

funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemii. 

 Sytuacja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. 

 Sytuacja ekonomiczna i społeczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w 

Rybniku, w tym mediacje prowadzone w celu złagodzenia konfliktu w szpitalu. 

 Kwestia realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarze NUTS 3 podregionu 

katowickiego. 

 Rozwój północnego subregionu województwa śląskiego w aspektach rozwoju 

gospodarczego, infrastrukturalnego oraz związanego z rynkiem pracy. 

 Problematyka zatrudniania cudzoziemców oraz procedury związane z tym procesem. 

 Szkolnictwo wyższe: utworzenie międzyuczelnianego Centrum Badań i Rozwoju 

Technologii oraz międzyuczelnianego programu studiów medycznych.  
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Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego  

 Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego jest organem opiniodawczo-

doradczym Marszałka Województwa w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

dla którego do zakresów szczególności należy m.in. 

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w tym w zakresie programów współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 

 wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery 

zadań publicznych, o której mowa w art. 4; 

 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3; 

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych 

zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 

3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; 

  wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa; 

 organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu 

komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020. 

 Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego z dniem 17 kwietnia 2019 r. powołano II 

kadencję Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, dla której kadencja 

kończy się w kwietniu 2022 roku. 

 W 2021 roku Rada obradowała na 9 spotkaniach, na których podjęła 5 uchwał. Rada 

opiniowała i konsultowała również szereg dokumentów strategicznych jak i programów lub 

projektów.  

 Dodatkowo w 2021 roku Rada brała udział m.in. w Konwencie Wojewódzkich Rad Działalności 

Pożytku Publicznego, uczestniczyła i zorganizowała „Wojewódzkie spotkania z organizacjami 

pozarządowymi”, przeprowadziła dwa szkolenia w formie online pt. „Realizacja zadań 

publicznych – najczęściej popełniane błędy przez realizatorów. Jak ich unikać?” oraz „Źródła 

finansowania organizacji pozarządowych”, zorganizowała wyjazd szkoleniowy dla członków 

rady pt. „Ekonomia społeczna – aspekty społeczne”, zorganizowała panel dyskusyjny dla 

członków organizacji pozarządowych pt. „Zdrowie 60+ po Covid”. 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego 

 Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego działa nieprzerwanie od 2017 r. Sejmik 

Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 13 grudnia 2021 r. nadał statut Młodzieżowemu 

Sejmikowi. W 2021 r. odbyło się 7 sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, w 

tym pięć posiedzeń w formie online i dwa w formie hybrydowej.  

 Do przedsięwzięć młodzieży zrealizowanych w 2021 roku zaliczyć można m.in. następujące 

imprezy i wydarzenia: Turniej Debat Oksfordzkich MSWŚ „Młode Orły”, konkurs plastyczny 

„Oczami Powstania” na wykonanie pracy przedstawiającej obraz III Powstania Śląskiego w 

oczach młodego pokolenia, upowszechnianie dostępności dla osób słabosłyszących 

i niedosłyszących poprzez akcję „Śląskie miga”, imprezę plenerową „Piknik nad wodą” 

z WOPR Żory, Śląski Dialog Młodzieżowy „Pogadajmy po naszemu”, zbiórkę dla 

podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. Ponadto młodzi radni wzięli 

udział w VIII Biegu Wiosennym w Parku Śląskim, konkursie Walentynkowym organizowanym 

przez Tramwaje Śląskie i Planetarium Śląskie, warsztatach naukowych w Regionalnym 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zabrzu.  

 Członkowie sejmiku zaangażowali się w wiele dyskusji online dotyczących zmian 

klimatycznych, kondycji psychicznej młodego pokolenia oraz sprawiedliwej transformacji. W 



   

49 

 

zakresie wsparcia dla seniorów podjęli akcję „Koperta Życia”, rozdając pakiety ratunkowe dla 

seniorów województwa śląskiego w Siemianowicach Śląskich i Piekarach Śląskich, a także 

ufundowali paczkę świąteczną dla kombatanta podpułkownika Henryka Czerwińskiego ps. 

„Czart”. Ponadto nie zabrakło także delegacji młodych radnych podczas wielu uroczystości 

państwowych, gdzie składali okolicznościowe wiązanki. 

Sejmik Osób Niepełnosprawnych 

 Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest ciałem kolegialnym składającym się z przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu 

województwa śląskiego. Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-

doradczy dla organów Samorządu Województwa Śląskiego. Sejmik Województwa Śląskiego 

31 sierpnia 2020 r. przyjął uchwałę dotyczącą przyjęcia stanowiska w sprawie powołania 

Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. 

 Działania Sejmiku podejmowane są w celu: reprezentowania interesów mieszkańców 

województwa śląskiego z niepełnosprawnościami wobec organów Samorządu Województwa 

Śląskiego; zwiększenia aktywności społecznej i obywatelskiej osób z niepełnosprawnościami; 

integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami; nadania kierunków regionalnej polityce 

na rzecz osób z niepełnosprawnościami, proponowania nowych rozwiązań i inicjowania zmian 

na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami; poszerzenia zasobu wiedzy o sytuacji i 

problemach osób z niepełnosprawnościami przez organy Samorządu Województwa Śląskiego; 

integrację środowiska osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem osób pełnosprawnych 

 Obecnie w skład Sejmiku wchodzi 35 przedstawicieli organizacji pozarządowych aktywnie 

działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Powołane osoby pochodzą ze 

wszystkich siedmiu okręgów wyborczych, odpowiadających okręgom do Sejmiku 

Województwa Śląskiego zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak również liczby 

reprezentantów. 
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Opis statystyczny w obszarze: Przestrzeń i Środowisko 

Zasoby i ochrona środowiska 

 Województwo śląskie jest regionem stosunkowo bogatym w surowce naturalne w skali kraju. 

Na jego terenie znajdują się strategiczne, z punktu widzenia państwa, zasoby energetyczne, w 

tym pokłady węgla kamiennego i gazu ziemnego pochodzącego z pokładów węgla. 

 Złoża węgla kamiennego występujące na terenie województwa śląskiego stanowią prawie 80% 

udokumentowanych zasobów bilansowych kraju. Prawie wszystkie czynne kopalnie węgla 

kamiennego w Polsce zlokalizowane są w województwie śląskim. Powierzchnia zagłębia w 

Polsce szacowana jest w przybliżeniu na około 5 600 km². W pokładach węgla kamiennego 

znajdują się także udokumentowane złoża metanu (65 złóż o zasobności 107 229,25 mln m3)16.  

 Północna i północno-wschodnia część województwa śląskiego zlokalizowana jest na terenie 

śląsko-krakowskiego regionu występowania złóż rud cynkowo-ołowiowych. Na terenie 

województwa, w regionie zawierciańskim, występują największe w kraju udokumentowane 

zasoby rud cynku i ołowiu. Na północno-wschodnim obszarze województwa, w Myszkowie 

znajduje się złoże molibdenowo-wolframowo-miedziowe, którego zasoby bilansowe wynoszą 

551 mln t rud molibdenowo-wolframowych z miedzią. Ponadto, oprócz złoża Myszków, 

molibden obecny jest w złożach węgla kamiennego, jednakże nie jest on odzyskiwany17. 

 Województwo śląskie, w porównaniu do pozostałych województw w kraju, charakteryzuje się 

wysokim stopniem pokrycia terenu lasami. Łączna powierzchnia lasów w 2020 r. wynosiła 

3 957,77 km2, stanowiąc aż 32% powierzchni województwa. W strukturze własności wyraźnie 

dominowały lasy publiczne (80%), wśród których przeważały lasy Skarbu Państwa. Lasy w 

województwie śląskim rozmieszczone są głównie w południowej i północnej części regionu. 

Wykres 27. Powierzchnia lasów i lesistość (udział %) według województw w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

                                                   
16 Stan na dzień 31.12.2020 roku. 
17 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2020 r., Państwowa Służba Geologiczna, Państwowy Instytut 
Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2021 r. 
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 Na obszarze województwa śląskiego występuje niewiele obszarów prawnie chronionych 

(niecałe 3% zasobów kraju). Obszary objęte ochroną prawną, według stanu na 2020 r., 

zajmowały powierzchnię 2 725,35 km2, co stanowiło 22% powierzchni regionu. Jednocześnie 

ilość obszarów prawnie chronionych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (606,7 m²/os) była 

najniższa wśród województw. Na terenie województwa śląskiego wśród obszarów chronionych 

przeważają parki krajobrazowe, które zajmowały powierzchnię 2 296,69 km2 (niecałe 19% 

powierzchni województwa i 84% obszarów chronionych w regionie). Są to: Cysterskie 

Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, Załęczański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy 

Lasy Nad Górną Liswartą, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, Park Krajobrazowy Stawki, Park 

Krajobrazowy Beskidu Małego, Żywiecki Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Beskidu 

Śląskiego.  

 W województwie śląskim znajdują się również obszary Natura 2000, w tym na tle całego kraju 

niewiele ponad 1% powierzchni obszarów specjalnej ochrony ptaków i niecałe 3% powierzchni 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Powierzchnia obszarów specjalnej ochrony ptaków 

wynosi 623,6 km2 (5,1% powierzchni ogólnej), natomiast specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk 920,8 km2 (7,5% powierzchni ogólnej). 

Mapa 21. Obszary ochrony przyrody w województwie śląskim. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
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 W 2021 r. w województwie śląskim ustanowiono 19 nowych form ochrony przyrody, w tym: 10 

pomników przyrody, 5 użytków ekologicznych, 3 zespoły przyrodniczo krajobrazowe oraz 1 

obszar Natura 2000. 

 Z punktu widzenia turystyki najważniejszymi terenami są góry w obrębie Beskidu Śląskiego, 

Żywieckiego i Beskidu Małego. Walory krajobrazowe oraz rozwinięta infrastruktura turystyczna 

powodują, że sezon turystyczny trwa tam cały rok. Najbardziej znanym górskim szlakiem 

województwa śląskiego jest Główny Szlak Beskidzki zaczynający się w Ustroniu i prowadzący 

aż w Bieszczady, lecz szlaki występują praktycznie w całym województwie – m.in. na Jurze 

Krakowsko-Częstochowskiej (Szlak Orlich Gniazd) oraz w miejscowościach aglomeracji (Szlak 

Zabytków Techniki).  

 W regionie wyznaczone są liczne szlaki turystyki pieszej, których łączna długość wynosi 

4 507,8 km, co stanowi nieco ponad 9% długości tego rodzaju szlaków w kraju. W górskiej 

części regionu panują dobre warunki naturalne dla narciarstwa, zwłaszcza zjazdowego.  

 Do bogactw naturalnych wpływających na atrakcyjność turystyczną należą złoża wód 

leczniczych (Dębowiec, Ustroń, Goczałkowice Zdrój, Zabłocie), a także torfu leczniczego, czyli 

borowiny (Goczałkowice Zdrój, Bronów, Zabłocie).  

 Miejscem wykorzystywanym do uprawiania wspinaczki skałkowej oraz penetracji jaskiń jest, 

zbudowana ze skał węglanowych, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Na terenie 

województwa śląskiego występują liczne rzeki oraz zbiorniki wodne, użytkowane w celach 

rekreacyjnych oraz liczne parki rozrywki, które działają głównie w obszarze turystyki 

weekendowej i rekreacyjnej.  

 Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 

Badawczego18 zasoby eksploatacyjne zwykłych wód podziemnych w województwie śląskim 

wynoszą 110 335,21 m3/h, co stanowi 5,2% zasobów Polski. 

 W regionie niewiele jest naturalnych zbiorników wodnych, natomiast charakterystyczna jest 

duża ilość zbiorników antropogenicznych. Pod względem powierzchni i pojemności 

największym z nich jest Zbiornik Goczałkowice na Małej Wiśle o powierzchni 32 km2 i 

pojemności 165,6 hm3 przy maksymalnym piętrzeniu.  

 Województwo śląskie względem pozostałych województw w ostatnich latach zajmowało 

niezmiennie szóstą pozycję pod względem ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych. W 

roku 2020 region osiągnął wynik 248 626 dam3. Niepokojący jest fakt, że region był liderem 

pod względem ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczania, które 

odprowadzano bezpośrednio do wód lub ziemi (w 2020 r.: 237 462 dam3). Należy przy tym 

zwrócić uwagę na istotny wskaźnik, jakim jest udział ścieków oczyszczonych w ściekach 

wymagających oczyszczenia. W województwie śląskim wyniósł on zaledwie 69,6% (przy 86,6% 

na poziomie kraju), stawiając region na przedostatniej pozycji wśród województw. 

Przedsiębiorstwa z województwa śląskiego wytworzyły przy tym najwięcej w kraju ścieków 

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – 

26,5%. 

 Województwo śląskie boryka się z dużym zanieczyszczeniem powietrza. Związane jest to 

zarówno z rozwiniętym sektorem przemysłu jak również tzw. niską emisją. Ze względu na dużą 

koncentrację przemysłu region emituje duże ilości pyłów oraz zanieczyszczeń gazowych z 

zakładów szczególnie uciążliwych. W 2020 r. zakłady szczególnie uciążliwe wyemitowały na 

poziomie kraju 186 155 755 t/r zanieczyszczeń gazowych. Województwo śląskie było jednym 

z trzech województw (obok łódzkiego i mazowieckiego), które w ostatnich latach emitowało do 

atmosfery najwięcej omawianych zanieczyszczeń. W 2020 r. wskazana powyżej emisja gazów 

osiągnęła wartość 29 210 535 t/r, co stanowiło prawie 16% emisji w kraju. Należy wskazać, że 

                                                   
18 Źródło: S. Pergół, M. Regulska, K. Wierzbicka, Bilans Zasobów Eksploatacyjnych Wód Podziemnych w Polsce, wg stanu na 31 
grudnia 2020 r., Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytutu Badawczy, Warszawa, 2021. 
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w przypadku województwa śląskiego był to wynik najniższy z uzyskiwanych w ciągu ostatnich 

dwudziestu lat. 

 W województwie śląskim wśród zanieczyszczeń gazowych zdecydowanie dominował 

dwutlenek węgla, którego udział wyniósł 98%. Na miejscu drugim uplasował się metan, którego 

udział w zanieczyszczeniach gazowych stanowił 1,4%. Porównując wyniki uzyskane przez 

województwo należy wskazać, że region zajmował pierwsze miejsce pod względem ilości 

wytwarzanego metanu (89,8% emisji krajowej) i trzecie miejsce (za łódzkim i mazowieckim) 

pod względem ilości wytwarzanego dwutlenku węgla (15,5% emisji krajowej). Wskazana 

powyżej tendencja utrzymywała się w ostatnich dziesięciu latach.  

 Zakłady szczególnie uciążliwe były również emitorami pyłów. Najwięcej pyłów wytworzonych 

przez zakłady szczególnie uciążliwe pochodziło właśnie z województwa śląskiego. Poziom 

osiągnięty przez region w 2020 r. (4 392 t/r) był ponad dwukrotnie wyższy od województwa 

mazowieckiego – 2 190 t/r, które ulokowało się na pozycji wicelidera. Zadowalający jest jednak 

fakt, że w województwie śląskim w ostatnich latach obserwowany jest systematyczny spadek 

wartości tego wskaźnika. 

 Jak wynika z danych opublikowanych przez GIOŚ, główną przyczyną wystąpienia przekroczeń 

norm pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w województwie śląskim była emisja 

z indywidualnego ogrzewania budynków, natomiast w okresie letnim bliskość głównej drogi z 

intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych (np. 

dróg, chodników, boisk) oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, występujące podczas 

powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w związku z małą 

prędkością wiatru (poniżej 1,5 m/s).  
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Mapa 22. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiatach województwa 
śląskiego w roku 2020 [t/r]. 

 

Źródło: opracowanie własne na postawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 W 2020 r. stężenia średnioroczne PM10 na wszystkich stacjach mieściły się w dopuszczalnym 

poziomie i w większości przypadków były najniższe w ostatnich latach, na co znaczny wpływ 

miały korzystne warunki meteorologiczne oraz zakaz stosowania m.in. węgla brunatnego, 

mułów i flotokoncentratów, biomasy o wilgotności powyżej 20% wprowadzony  w uchwale 

antysmogowej. Liczba dni, w których odnotowano przekroczenia wartości dopuszczalnej 

dobowej wyniosła w poszczególnych stacjach od 1 do 75 dni, przy czym na 12 z 25 stacji była 

ona niższa niż 35 dni. 

 W przypadku pyłu PM2,5 średnioroczne wartości jego stężenia na 8 z 12 stacji pomiarowych 

przekroczyły poziom 20 μg/m3. Przekroczeń nie odnotowano na stacjach w Tarnowskich 

Górach, Złotym Potoku, Częstochowie także na 1 z 2 stacji w Katowicach (ul. Kossutha 6)19. 

                                                   
19 Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim w 2020 roku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny 
Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach, Katowice 2021. 
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Mapa 23. Rozkład przestrzenny średniorocznego 
stężenia pyłu PM10 na obszarze województwa 
śląskiego w 2020 roku. 

Mapa 24. Rozkład przestrzenny średniorocznego 
stężenia pyłu PM2,5 na obszarze województwa 
śląskiego w 2020 roku. 

 
 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w 
województwie śląskim w 2020 roku, Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział 
Monitoringu Środowiska w Katowicach, Katowice 
2021, str. 75. 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w 
województwie śląskim w 2020 roku, Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział 
Monitoringu Środowiska w Katowicach, Katowice 
2021, str. 79. 

 

 W 2020 r. stężenia średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 na wszystkich spośród 10 

stanowisk przekroczyły wartość 1 ng/m3. Najwyższe przekroczenia odnotowano w Rybniku, 

Myszkowie, Żywcu oraz Godowie. W porównaniu do 2019 roku stężenia na ośmiu 

stanowiskach zmniejszyły się, na trzech nieznacznie wzrosły, natomiast na 1 stężenie 

pozostało na tym samym poziomie20. 

                                                   
20 Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim w 2020 roku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny 

Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach, Katowice 2021. 
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Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim w 2020 roku, Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach, Katowice 2021, str. 89. 

 

 Źródłem zanieczyszczeń powietrza było przede wszystkim spalanie niskiej jakości paliw 

stałych, wykorzystywanych do ogrzewania budynków, ale również inne gałęzie gospodarki 

takie jak przemysł ciężki i wydobywczy, energetyka i transport (najwyższe w kraju natężenie 

ruchu w transporcie kołowym, szczególnie na odcinkach przebiegających przez centralną 

część województwa). 

 W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko 

województwo podejmuje intensywne działania w zakresie poprawy jakości środowiska, w tym 

w szczególności powietrza. Należy tu wspomnieć o przyjętej przez władze regionu uchwale 

antysmogowej21, która wprowadza ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w 

których następuje spalanie paliw, czy też o Programie ochrony powietrza dla województwa 

śląskiego 

 Głównym źródłem hałasu przemysłowego w województwie śląskim były przedsiębiorstwa 

związane z przemysłem górniczym, energetycznym czy metalurgicznym. Wskazane branże 

charakteryzują się bowiem dużą koncentracją urządzeń i instalacji stanowiących źródło hałasu. 

 Dane GUS uwzględniają przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu w pięciu skalach: 0,1-

5 dB, 5-10 dB, 15-20 dB, ponad 20 dB. Należy zauważyć, że województwo śląskie ze względu 

na dużą ilość zakładów przemysłowych zajmowało wysokie pozycje w stosunku do pozostałych 

województw pod względem ilości przedsiębiorstw w czterech pierwszych grupach przekroczeń 

                                                   
21 Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Mapa 25. Rozkład przestrzenny średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu na obszarze województwa śląskiego w 
2020 roku. 
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poziomów dopuszczalnych hałasu. Jednakże, żadne ze skontrolowanych przedsiębiorstw w 

regionie nie osiągnęło najwyższej wartości przekroczeń (ponad 20 dB). 

Spójność transportowa regionu 

 Podstawowym elementem usytuowania systemu transportu województwa śląskiego w 

europejskim systemie transportowym jest jego położenie w zasięgu paneuropejskich korytarzy 

transportowych oraz w sieci TEN-T. 

 W 2020 r. w Polsce było 430,3 tys. km dróg publicznych, natomiast w województwie śląskim 

25,5 tys. km, w tym 22,4 tys. km dróg publicznych o nawierzchni twardej. Wskaźnik długości 

dróg w przeliczeniu na 100 km2 powierzchni wynosił w Polsce 137,6 km, a dla województwa 

śląskiego 206,7 km i była to druga wartość wśród wszystkich województw, plasująca region 

nieznacznie za województwem małopolskim. Drogi krajowe o nawierzchni twardej, w tym 

autostrady i drogi ekspresowe, w 2020 r. miały długość 1 288 km, drogi wojewódzkie 1 506,1 

km, a powiatowe 6 086,5 km. Najwięcej dróg publicznych o nawierzchni twardej w 

województwie śląskim stanowiły drogi gminne o długości 13 550,2 km. 

 W 2020 r. w województwie śląskim było 29,5 km autostrad i dróg ekspresowych na 1 000 km2 

powierzchni, natomiast wskaźnik długości autostrad na 1 000 km2 wyniósł 18,8 km. Oba 

wskaźniki plasowały województwo śląskie na pierwszym miejscu w kraju. 

Mapa 26. Sieć dróg w województwie śląskim w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OpenStreetMap. 
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Mapa 27. Długość autostrad i dróg ekspresowych na 
1 000 km2 powierzchni województw w 2020 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku 
Danych Lokalnych GUS. 

Mapa 28. Długość autostrad na 1 000 km2 powierzchni 
województw w 2020 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku 
Danych Lokalnych GUS. 

 

 W 2020 r. w województwie śląskim długość linii kolejowych eksploatowanych wynosiła 1 912 

km, z tego długość linii kolejowych zelektryfikowanych wyniosła 1 732 km. Wskaźnik długości 

linii kolejowych w przeliczeniu na 100 km2 powierzchni w województwie śląskim charakteryzuje 

się najwyższą wartością wśród wszystkich regionów. Na każde 100 km2 powierzchni 

województwa śląskiego przypada prawie 15,5 km linii kolejowych, lecz wartość tego wskaźnika 

w ostatnich latach stopniowo spada. Pomimo tego spadku gęstość linii kolejowych w regionie 

jest i tak znacznie większa niż w województwie dolnośląskim i opolskim.  

 Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2020 roku z kolei w całej Polsce skorzystało 

209,4 mln pasażerów. Wskaźnik wykorzystania kolei, czyli liczba przejazdów rocznie 

przypadających na mieszkańca, wyniósł w Polsce średnio 5,5. W przypadku województwa 

śląskiego, z usług przewoźników kolejowych w 2020 r. skorzystało 16,2 mln pasażerów, co 

stanowiło 7,8% wszystkich pasażerów w Polsce. Wskaźnik wykorzystania kolei dla 

województwa śląskiego wyniósł 3,6 (znacznie poniżej średniej dla Polski). Na terenie 

województwa międzynarodowe kolejowe przewozy pasażerskie realizowane są przez PKP 

Intercity S.A., międzywojewódzkie przez: PKP Intercity S.A., PolRegio (Przewozy Regionalne 

Sp. z o.o.) i Koleje Śląskie Sp. z o.o., a przewozy wojewódzkie przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.  

Wykres 28. Liczba pasażerów kolei i wskaźnik wykorzystania kolei wg województw w 2020 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego. 
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 Pasażerski przewóz kolejowy na terenie województwa śląskiego realizują przewoźnicy 

kolejowi: spółka POLREGIO S.A. oraz spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o., która przewiozła w 

2021 r. 14 846 110 pasażerów, wobec 12 982 212 pasażerów przewiezionych w 2020 r., gdy 

nastąpił spadek liczby pasażerów związany głównie z sytuacją epidemiologiczną 

spowodowaną wirusem COVID-19, która wpłynęła bezpośrednio na sposób przemieszczania 

się ludności. Najbardziej popularne trasy to: Gliwice – Katowice - Częstochowa, Katowice – 

Zwardoń, Oświęcim – Katowice – Kluczbork. Według stanu na 31.12.2021 r. Spółka Koleje 

Śląskie Sp. z o.o użytkowała 66 sztuk taboru kolejowego, w tym 29 sztuk stanowiło jej 

własność, pozostałe 37 było dzierżawionych. 

 W 2020 r. w województwie śląskim czynnych było 12,7 tys. km linii komunikacji miejskiej, z 

czego 12,2 tys. km linii autobusowych, a 371,5 km linii tramwajowych. Województwo śląskie 

pod względem długości linii komunikacji miejskiej oraz długości linii komunikacji miejskiej na 

1 000 mieszkańców (2,8 km) zajmowało pierwsze miejsce w Polsce. W województwie śląskim 

jeździło ponad 1,9 tys. autobusów komunikacji miejskiej, co dało drugie miejsce w kraju po 

województwie mazowieckim (ponad 2,5 tys. autobusów). Należy zwrócić przy tym uwagę na 

stopień przystosowania taboru autobusowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, 

który w województwie śląskim wyniósł 85,3% przy odsetku na poziomie kraju równym 92,1%. 

Tabor tramwajowy w regionie liczył 345 sztuk, z czego jedynie niecałe 34% wozów było 

przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami.  

 W 2020 r. w Polsce komunikacją miejską przewieziono 2 270,8 mln pasażerów, z tego w 

województwie śląskim 203,6 mln pasażerów. W tym rankingu województwo śląskie zajęło 3. 

miejsce, po województwach mazowieckim (567,3 mln) i małopolskim (244,3 mln). Od 2010 r. 

w Polsce liczba przewiezionych pasażerów, która oscylowała wokół liczby 3,9 mld osób, 

praktycznie się nie zmieniła. Od 1 stycznia 2019 r. organizacją przewozów komunikacji 

publicznej na terenie GZM zajmuje się Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), który 

organizuje sieć 460 linii komunikacji miejskiej, w tym linii autobusowych, tramwajowych i oraz 

linii obsługiwanych przez trolejbusy. 

 W województwie śląskim zlokalizowany jest Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” 

w Pyrzowicach, bezpośrednio przy autostradzie A1 i drodze ekspresowej S1. Pod względem 

liczby pasażerów w 2020 r. zajmował 4. miejsce w Polsce, po portach w Warszawie, Krakowie 

i Gdańsku. W 2020 roku w MPL „Katowice” obsłużono 1,4 mln pasażerów i był to wynik o ponad 

70% niższy niż w 2019 r., co jest konsekwencją pandemii wirusa COVID-19 oraz 

wprowadzonych w związku z nią ograniczeń w przemieszczaniu się. 

Wykres 29. Liczba pasażerów przylatujących i wylatujących do/z MPL „Katowice” w Pyrzowicach w latach 2011-
2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Lotnisko w Pyrzowicach w ostatnich latach intensywnie rozwija swoje zaplecze 

infrastrukturalne, dzięki któremu przepustowość obsługi ruchu znacznie się zwiększyła. 

Obecnie w porcie lotniczym funkcjonują trzy terminale pasażerskie i jeden terminal cargo. W 

2021 r. została ukończona przebudowa i rozbudowa terminala pasażerskiego B.  
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Wykres 30. Ładunki w MPL „Katowice” w Pyrzowicach w latach 2011 i 2020 [t]. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Port lotniczy „Katowice” był drugim portem w Polsce, po lotnisku Chopina w Warszawie, pod 

względem ilości przeładunków towarów. W 2020 r. w MPL „Katowice” w Pyrzowicach 

przeładowano 18,5 tys. ton ładunków.  

Tabela 6. Port lotniczy „Katowice” w 2021 roku w liczbach. 

PORT LOTNICZY „KATOWICE” – CECHA WARTOŚĆ 

LICZBA DESTYNACJI 116 (ruch regularny i czarterowy) 

NOWE DESTYNACJE W 2021 R. 28 (ruch regularny i czarterowy) 

LICZBA PRZEWOŹNIKÓW 22 (regularne, czarterowe, cargo) 

LICZBA NOWYCH PRZEWOŹNIKÓW W 2021 R. 4 (2x czarterowe, 2x cargo) 

LICZBA PASAŻERÓW W 2021 R. 2 328 973 (tj. o 61,1% więcej w stosunku do 2020 r.) 

OPERACJE CARGO W 2021 R. 4 642 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GTL. 

Infrastruktura komunalna 

 Województwo śląskie w 2020 r. zajmowało piąte miejsce w kraju pod względem długości 

rozdzielczej sieci wodociągowej (22,1 tys. km) i jednocześnie czwarte miejsce pod względem 

długości sieci kanalizacyjnej (17,3 tys. km). Długość czynnej sieci wodociągowej oraz 

kanalizacyjnej w województwie systematycznie rośnie. Od 2011 r. długość sieci wodociągowej 

wzrosła o 2,1 tys. km, a sieci kanalizacyjnej o 5,1 tys. km. Odsetek korzystających z sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w ogóle ludności w województwie w 2020 r. wyniósł odpowiednio 

95,9% i 78,9%. 

 Ilość wody dostarczonej do sieci wodociągowej w czasie doby w województwie śląskim w 2020 

r. wyniosła 494,4 dam3 i była to druga najwyższa wartość w kraju zaraz za województwem 

mazowieckim. W województwie w 2020 r. ponad 1,1 mln gospodarstw domowych korzystało z 

dostaw gazu, natomiast odsetek korzystających z sieci gazowej wyniósł prawie 64,5%. 

Jednocześnie w województwie śląskim odnotowano blisko 420,4 tys. przyłączy do budynków, 

w tym 402,3 tys. do budynków mieszkalnych. Długość sieci ciepłowniczej22 w regionie w 2020 

r. wyniosła 3 459,6 km i była to najwyższa wartość wśród województw. W województwie 

śląskim znajduje się 15,6% sieci ciepłowniczej w kraju. 

 W gminach regionu, dla których wskaźniki: udział korzystających z sieci wodociągowej w ogóle 

mieszkańców gminy, udział korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogóle mieszkańców gminy 

oraz udział korzystających z sieci gazowej w ogóle mieszkańców gminy osiągnęły jednocześnie 

wartość poniżej wartości charakteryzującej Polskę, określono jako obszary z wyraźnymi 

brakami we wskazanej infrastrukturze. Obszary te dominują w subregionie północnym (10 

gmin) oraz w przygranicznej części subregionu południowego (6 gmin). Występują one również 

w subregionie centralnym (Pawonków, Szczekociny i Żarnowiec) oraz w formie skupiska w 

                                                   
22 Energetyka cieplna w liczbach-2020, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, 2022. 
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subregionie zachodnim (4 gminy). Są to w większości obszary wiejskie, najczęściej 

występujące w dwóch powiatach: częstochowskim (7 gmin) i żywieckim (5 gmin). 

Mapa 29. Udział korzystających z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w ogóle ludności w województwie 
śląskim w 2020 roku. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 W 2020 r. dostęp do oczyszczalni ścieków miało 81,2% mieszkańców województwa śląskiego. 

Uzyskany wynik był wyższy od wyniku uzyskanego na poziomie kraju (74,8%). W porównaniu 

do pozostałych regionów województwo śląskie znalazło się na czwartej pozycji za 

województwami pomorskim, zachodniopomorskim oraz dolnośląskim. Warto zauważyć, że 

dostęp do oczyszczalni ścieków w województwie śląskim zależny był od miejsca zamieszkania 

ludności. Jak wynika z danych statystycznych jedynie 90,6% osób zamieszkujących miasta 

miało dostęp do oczyszczalni ścieków (16. miejsce w kraju). Analizując sytuację wewnątrz 

regionu najniższe wartości wskaźnika stwierdzono w powiatach: myszkowskim (56,3%), 

będzińskim (79,1%) i rybnickim (80,7%). W przypadku terenów wiejskich województwa, 

wartość wskaźnika wyniosła 50,8% (6. miejsce w kraju). Sytuacja przedstawiała się najmniej 

korzystnie w powiatach: zawierciańskim (9%), raciborskim (10,8%) oraz myszkowskim 

(28,5%). 

 Zgodnie z obowiązującym Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 

2016-2022 na obszarze województwa w 2014 r., funkcjonowały 4 spalarnie odpadów 

niebezpiecznych, w tym spalarnie odpadów zawierających PCB23, 4 spalarnie przekształcające 

                                                   
23 PCB – polichlorowane bifenyle. 
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termiczne odpady medyczne i weterynaryjne, które były zlokalizowane w Gliwicach, Dąbrowie 

Górniczej, Katowicach i Bielsku-Białej oraz jedna spalarnia komunalnych osadów ściekowych 

zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej. 

 W województwie śląskim w 2020 r. znajdowało się 18 składowisk odpadów komunalnych o 

łącznej powierzchni 128,8 ha. Ilość zebranych odpadów w 2020 r. wyniosła 1 780,5 tys. ton 

odpadów. Jednocześnie województwo zgromadziło 13,6% odpadów w skali kraju i był to drugi 

wynik zaraz po województwie mazowieckim (1 879,2 tys. ton odpadów, tj. 14,3% w skali kraju). 

 W województwie śląskim zgromadzono 786,3 tys. ton odpadów zebranych selektywnie, co 

stanowiło 15,8% odpadów w kraju i jednocześnie było najwyższą wartością w kraju. Odsetek 

masy odpadów komunalnych przekazanych do recyklingu wyniósł 30,3% i był wyższy niż na 

poziomie kraju (26,7%), lecz niższy niż w województwie dolnośląskim (34,1%) oraz warmińsko-

mazurskim (30,4%). Należy przy tym zaznaczyć, że niespełna 11% udział procesów 

termicznych w procesach zagospodarowania odpadów komunalnych należał natomiast do 

najniższych w kraju. 

Energetyka 

 W 2020 r. na terenie kraju produkcja energii elektrycznej łącznie24 osiągnęła poziom 158 042,7 

GWh. Elektrownie zlokalizowane na terenie województwa śląskiego odnotowały w 2020 roku 

moce osiągalne25 na poziomie 8 543,0 MW, co stanowiło najwyższą wartość w kraju, 

wyprzedzając drugie w zestawieniu województwo mazowieckie (7 748,3 MW). Wysokie 

wartości w omawianym zakresie odnotowano także w województwie łódzkim (6 410,2 MW). 

We wszystkich elektrowniach w Polsce moc osiągalna wyniosła 49 732,6 MW, z czego 17,2% 

przypadło na województwo śląskie. W województwie śląskim zużyto w 2020 r. 25 118 GWh 

energii elektrycznej, co stanowiło 15,6% energii zużytej na poziomie kraju. Osiągnięty wynik 

był drugim na poziomie kraju. Równocześnie na terenie województwa śląskiego wytworzono w 

2020 r. 44 445,5 TJ ciepła ogółem, co stanowiło 12,4% krajowej produkcji.  

 Alternatywą dla konwencjonalnych źródeł energii są odnawialne źródła energii (OZE). Mimo 

wysokiej pozycji regionu w produkcji energii należy zauważyć niski udział OZE. W ostatnim 

roku udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem wyniósł zaledwie 7,4%. 

Gorszy wynik uzyskały województwa opolskie, małopolskie, mazowieckie. Potencjał 

teoretyczny OZE w województwie śląskim wynika głównie z warunków geograficznych i 

klimatycznych regionu. W regionie poziom nasłonecznienia jest na przeciętnym poziomie w 

porównaniu z innymi województwami. Przeciętne są także warunki do wykorzystania energii 

geotermalnej, wiatrowej i wodnej. W przypadku warunków wiatrowych wyjątek stanowią np. 

Beskid Śląski i Beskid Żywiecki. Górzyste tereny korzystnie wpływają także na wykorzystanie 

energii rzek i spadów.26 W Polsce jest 3975 instalacji OZE, z czego zaledwie 275 znajdowało 

się na obszarze województwa śląskiego27. Jednakże województwo śląskie jest liderem w 

liczbie instalacji pozyskujących energię z promieniowania słonecznego, osiągając wynik 171 

instalacji (11,0% na poziomie kraju). 

 Należy zauważyć, że województwo śląskie w ostatnich latach charakteryzowało się również 

najwyższym zużyciem energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w 2020 r.: 5 591 

kWh), a zmiany zachodzące w wartości wskaźnika w latach 2014-2018 wykazały tendencję 

wzrostową. W 2020 r. odnotowano spadek spowodowany pandemią koronawirusa. 

 

                                                   
24 Produkcja energii elektrycznej ogółem – suma produkcji elektrowni cieplnych, wodnych i odnawialnych.  
25 Maksymalna trwała moc, z jaką elektrownia może pracować w sposób ciągły w czasie co najmniej 15 godzin, przy dobrym 
stanie urządzeń i w normalnych warunkach. 
26 Rynek odnawialnych źródeł energii w województwie śląskim, Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny, Katowice.  
27 https://www.ure.gov.pl/pl/oze/potencjal-krajowy-oze/8108,Instalacje-odnawialnych-zrodel-energii-stan-na-30-czerwca-2021-
r.html 
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Wykres 31. Zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie śląskim w latach 2011-
2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Ze względu na przemysłowy charakter województwa śląskiego, najwięcej wytworzonej energii 

elektrycznej w 2020 roku zostało wykorzystane w sektorze przemysłowym (8 083 GWh) i 

sektorze energetycznym (6 202 GWh). W przypadku sektora energetycznego zużycie energii 

było najwyższe w kraju. Znaczące zużycie energii elektrycznej odnotowano również w 

gospodarstwach domowych. W 2020 r. gospodarstwa domowe z województwa śląskiego 

zużyły 3 779,5 GWh energii, co uplasowało region na drugiej pozycji.  

 W 2020 r. tylko pięć województw produkowało energię w ilości zapewniającej zaspokojenie ich 

potrzeb energetycznych. W przypadku województwa śląskiego stosunek produkcji energii 

elektrycznej do jej zużycia wyniósł 79,1%. 

Rewitalizacja i tereny poprzemysłowe 

 Zgodnie z danymi GUS Województwo śląskie charakteryzowało się w 2020 r. przeciętnym 

tempem rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych (133 ha/rok), zajmując 7. 

miejsce w kraju.  

 Na podstawie wykazu programów rewitalizacji w województwie śląskim, prowadzonego dla 

wszystkich pozytywnie ocenionych programów rewitalizacji przez IZ RPO WSL 2014-2020 oraz 

tych, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu PO PT „Modelowa rewitalizacja 

miast” lub w ramach konkursu dotacji dla gmin województwa śląskiego na opracowanie lub 

aktualizację programu rewitalizacji lokalny program rewitalizacji bądź gminny program 

rewitalizacji w 2022 r. posiadało 108 jednostek samorządu terytorialnego28, co stanowiło 64,7% 

gmin z terenu całego województwa. Obszary zdegradowane w 2020 r. zajmowały łącznie około 

2 285 km2, co stanowiło ok. 19% terenu całego województwa. Natomiast obszary rewitalizacji 

łącznie miały 628 km2 i było to około 5% obszaru województwa.  

 Mając na uwadze konieczność bieżącego monitorowania ilości terenów pogórniczych 

i poprzemysłowych Samorząd Województwa Śląskiego wraz z Głównym Instytutem Górniczym 

przystąpił do realizacji projektu pn. Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi 

na terenie województwa śląskiego (akronim OPI-TPP 2.0). Finalnym efektem projektu będzie 

udostępnienie nowej cyfrowej e-usługi w postaci systemu informatycznego publikującego dane 

i informacje o terenach pogórniczych w aspekcie możliwości ich ponownego wykorzystania 

gospodarczego wraz z otwartym dostępem do zdigitalizowanych zasobów kulturowych, 

naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych związanych z nieczynnymi 

zakładami górniczymi na terenie województwa śląskiego.  

 Działania realizowane w ramach projektu, polegające na identyfikacji terenów pogórniczych 

i poprzemysłowych w regionie, pozwoliły na wygenerowanie wstępnej mapy obrazującej 

lokalizację omawianych terenów, które udało się zidentyfikować na tym etapie prac (stan na 

grudzień 2021 r., natomiast projekt będzie realizowany do marca 2023 roku). Mając na uwadze 

                                                   
28 Stan na 28.02.2022 r. 
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powyższe, dane prezentowane na mapie będą podlegały jeszcze weryfikacji i uzupełnieniu. 

Wstępne wyniki wykazały, że na terenie województwa śląskiego tereny poprzemysłowe 

obejmują 9 848,7 ha powierzchni, w tym pogórnicze 5 882,6 ha. Tereny zdegradowane 

koncentrują się głównie w centralnej i zachodniej części regionu, co wiąże się z dużym 

nasyceniem działalności górniczej i wydobycia surowców. 

Mapa 30. Tereny pogórnicze i poprzemysłowe zidentyfikowane w ramach projektu pn. Rozbudowa systemu 
zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego – stan na grudzień 2021. 

 

Źródło: robocze dane w ramach projektu OPI TPP 2.0. 
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Opis statystyczny w obszarze: Zarządzanie i Współpraca 

Współpraca ponadregionalna 

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych 

 Samorząd Województwa Śląskiego prowadził aktywne działania oparte o współpracę z 

partnerami zagranicznymi. Województwo Śląskie w 2021 r. było członkiem m.in. 

następujących organizacji międzynarodowych, tj. w:  

 Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIH, 

 Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej TRITIA,  

 European Social Network ESN.  

ERIH (ang. European Route of Industrial Heritage - ERIH) to największa w Europie sieć 

informacji turystycznej o dziedzictwie przemysłowym. W portalu stowarzyszenia 

prezentowanych jest ponad 2 100 zabytków techniki z 52 krajów. Wirtualny Szlak ERIH 

obejmuje ponad 100 tzw. „punktów kotwicznych", 21 tras regionalnych i 16 tras tematycznych 

oraz ponad 230 biografii przemysłowców. Wszystko razem tworzy wyjątkową w skali świata 

mozaikę europejskiego dziedzictwa przemysłowego, w której poszczególne obiekty są ze sobą 

powiązane wspólną historią. Województwo Śląskie jako zarządca Szlaku Zabytków Techniki 

jest członkiem ERIH od 2010 r. Szlak Zabytków Techniki to pierwszy szlak z Europy Środkowo-

Wschodniej, który został w całości wpisany do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa 

Przemysłowego. W ramach Szlaku Zabytków Techniki wybrano pięć Gwiazd Techniki, które 

są jednocześnie punktami kotwicznymi europejskiego szlaku, są to: Kopalnia Guido w Zabrzu, 

Sztolnia Królowa Luiza, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, Muzeum Tyskich Browarów 

Książęcych w Tychach oraz Muzeum Browaru Żywiec. 

Jedną z inicjatyw w obszarze współpracy transgranicznej realizowanej przez Województwo 

Śląskie razem z innymi regionami było utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy 

Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT TRITIA), które oficjalnie 

zostało zarejestrowane w dniu 25 lutego 2013 r. decyzją Ministra Spraw Zagranicznych. 

EUWT TRITIA zostało założone w celu usprawnienia i promowania współpracy 

transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej między jej członkami, głównie dla 

wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej, w szczególności poprzez realizację 

projektów i programów współpracy terytorialnej o następujących celach: 

 Ułatwienie codziennego życia mieszkańców polsko-czesko-słowackiego pogranicza,  

 Zapewnienie transgranicznej spójności na poziomie całego obszaru, 

 Realizacja projektów strategicznych w celu wspólnego rozwoju obszaru członków.  

European Social Network (ESN) to sieć, która rozciąga swoją działalność na 34 państwa i 155 

organizacji, współpracujących w kilku obszarach strategicznych dla osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Stowarzyszenie zrzesza 

organizacje, które planują, finansują, badają, zarządzają, regulują, dostarczają i monitorują 

lokalne publiczne usługi społeczne, w tym usługi zdrowotne, socjalne, związane z 

zatrudnieniem, edukacją i mieszkalnictwem. Do jej głównych zadań należy wspieranie rozwoju 

skutecznej polityki społecznej i wysokiej jakości usług społecznych poprzez wymianę 

doświadczeń i wiedzy w szczególności skupiając się na takich grupach jak osoby starsze, 

osoby z niepełnosprawnościami, dzieci w trudnej sytuacji i młodzież.  

 Województwo Śląskie realizuje współpracę zagraniczną w oparciu o liczne umowy partnerskie. 

W 2021 r. podpisano porozumienia o współpracy Województwa Śląskiego z Nadrenią 

Północną-Westfalią oraz Krajem Morawsko-Śląskim. Prowadzone były także działania 

związane ze Strategią Makroregionalną dla Obszaru Karpat - 15 lutego 2021 r. Sejmik 
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Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr VI/28/6/2021 wyrażającą poparcie dla utworzenia 

Makroregionalnej Strategii dla Obszaru Karpat. 

Tabela 7. Wykaz regionów partnerskich województwa śląskiego.  

LP. REGION PARTNERSKI 

1  Region Hauts-de-France (Francja)  
2  Kraj Związkowy Północna Nadrenia-Westfalia (Niemcy)  
3  Region Walonii (Belgia)  
4  Samorządowy Kraj Żyliński (Słowacja)  
5  Kraj Morawsko-Śląski (Czechy)  
6  Województwo Borsod-Abauj-Zemplen (Węgry)  
7  Region Walii (Wielka Brytania)  
8  Autonomiczny Region Asturii (Hiszpania)  
9  Obwód Lwowski (Ukraina)  

10  Obwód Czerniowiecki (Ukraina)  
11  Obwód Doniecki (Ukraina)  
12  Obwód Żytomierski (Ukraina)  
13  Region Zachodniej Gotalandii (Szwecja)  
14  Adżarska Republika Autonomiczna (Gruzja)  
15  Prowincja Liaoning (Chiny)  
16  Stan Nevada (USA)  
17  Stan Bengal Zachodni (Indie)  

Źródło: opracowanie Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej UMWSL.  
 

 W ramach współpracy międzynarodowej organizowane są liczne wizyty przedstawicieli 

regionów partnerskich i różnych organizacji międzynarodowych oraz przedstawicieli 

województwa śląskiego w regionach partnerskich. Poniżej wykaz wizyt i spotkań, które miały 

miejsce w 2021 r.  

Tabela 8. Oficjalne wizyty przedstawicieli regionów partnerskich i organizacji międzynarodowych w województwie 
śląskim w 2021 roku.  

DATA WIZYTY 
2021  OPIS WIZYTY  

12-16 lipca 

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego nt. „Człowiek a środowisko – w 
poszukiwaniu równowagi”, zakończony debatą młodzieży z udziałem przedstawicieli władz 
regionalnych. Edycja w formule hybrydowej. Zarząd Województwa Śląskiego 
reprezentowała B. Białowąs, Członek Zarządu.  

6-7 października 

Udział przedstawicieli regionów partnerskich województwa w Europejskim Forum 
Przyszłości: Samorządowy Kraj Żyliński, Kraj Morawsko-Śląski, Hauts-de-France, Nadrenia 
Północna-Westfalia, Nevada, Bengal Zachodni oraz konsuli generalnych Węgier, Francji, 
Słowacji, wicekonsul Niemiec i konsula generalnego RP w Kolonii. Ponadto w EFP 
uczestniczył minister rozwoju regionalnego Saksonii, który 7 października spotkał się z 
wicemarszałkiem W. Kałużą. Odbyły się również warsztaty i spotkania firm polskich z 
firmami z Saksonii.  

6 października 
Podpisanie listu intencyjnego wspierającego miasto Żylina w ubieganiu się o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury (podpisali: Marszałek J. Chełstowski oraz Przewodnicząca E. 
Jurinova).  

2 grudnia Spotkanie online Marszałka Województwa J. Chełstowskiego z Gubernatorem Prefektury 
Gifu (Japonia).  

Źródło: opracowanie Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej UMWSL.  

 

 
Tabela 9. Wizyty przedstawicieli województwa w regionach partnerskich i udział w spotkaniach organizacji 
międzynarodowych w 2021 r.  

DATA WIZYTY 
2021 OPIS WIZYTY 

5 stycznia 
Udział (online) Wicemarszałka W. Kałuży w 5. konferencji władz lokalnych z Chin i Europy 
Środkowo-Wschodniej, na zaproszenie władz prowincji Liaoning.  
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21 stycznia Webinarium Regionalnego Trójkąta Weimarskiego: Cyberbezpieczeństwo. Udział ekspertów 
z 3 regionów. Prelegenci z Województwa Śląskiego: przedstawiciele EMAG.  

18 lutego 
Webinarium Regionalnego Trójkąta Weimarskiego: Zdalne nauczanie a COVID-19. Udział 
ekspertów z 3 regionów. Prelegenci z Województwa Śląskiego: przedstawiciele METIS i 
WOM Bielsko-Biała.  

22 czerwca Webinarium dot. obszaru sztucznej inteligencji współorganizowane z Konsulatem RP w 
Mediolanie oraz regionem Lombardii we Włoszech.  

24 czerwca Webinarium Regionalnego Trójkąta Weimarskiego dot. współpracy szkół wyższych 
inżynierskich. Z Województwa Śląskiego: przedstawiciele Politechniki Śląskiej.  

24-31 lipca 

Misja gospodarcza do Gruzji, w tym wizyta w regionie partnerskim - Adżarii Marszałka J. 
Chełstowskiego, Wicemarszałka W. Kałuży, Przewodniczącego Sejmiku J. Kawuloka oraz 
Radnej, Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej M. 
Materli.  

30 sierpnia – 
 1 września 

Wizyta Przewodniczącego Sejmiku J. Kawuloka w Landtagu Nadrenii Północnej-Westfalii z 
okazji 30-lecia Trójkąta Weimarskiego. Spotkania trójstronne oficjalne i robocze.  

6-9 września Wizyta Wicemarszałka W. Kałuży w regionie Hauts-de-France w ramach projektu Kulturatrium 
(Regionalny Trójkąt Weimarski). Spotkania trójstronne oficjalne i robocze.  

21-23 września Spotkanie ekspertów z zakresu technologii wodorowych w Nadrenii Północnej-Westfalii 
(Essen) w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.  

22-24 września 
Wizyta Marszałka Województwa J. Chełstowskiego oraz Wicemarszałka W. Kałuży w Asturii 
(Hiszpania) – wizyta studyjna poświęcona tematyce transformacji społeczno-gospodarczej 
regionów.  

25-29 
października 

Udział Wicemarszałka W. Kałuży w misji gospodarczej do Chorwacji. Udział w spotkaniach 
oficjalnych oraz B2G.  

30 listopada Udział (online) Marszałka Województwa J. Chełstowskiego w dialogu obywatelskim – 
Regionalny Trójkąt Weimarski (inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów).  

Źródło: opracowanie Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej UMWSL.  

 W 2021 r. Marszałek województwa J. Chełstowski spotkał się również z dyplomatami: 

 19.03.2021 r. z Konsulem Generalnym USA Patrickiem T. Slowinskim (online). 

 25.05.2021 r. z Konsulem Generalnym Węgier Tiborem Gerencsérem. 

 21.07.2021 r. z Konsulem Generalnym Ukrainy Wiaczesławem Wojnarowskim. 

 23.07.2021 r. z Ambasadorem Armenii Samvelem Mkrchyanem. 

 20.09.2021 r. z Ambasadorem Japonii Akio Miyajimą. 

 14.10.2021 r. z Ambasadorem RP w Tokio Pawłem Milewskim. 

 25.11.2021 r. z Ambasador Korei Mirą Sun (online). 

 03.12.2021 r. z Ambasadorem Japonii Akio Miyajimą. 

 15.12.2021 r. z Ambasadorem Brazylii Hadilem Fontes da Rocha Vianna. 

 

 Województwo Śląskie na bieżąco współpracowało z województwami podkarpackim i 

małopolskim poprzez wspólną aktywność i obecność na forach, konferencjach 

w przedmiotowej tematyce, m.in. Europejskie Forum Przyszłości (6-8.10.2021 r.), posiedzenie 

Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (15.06.2021 r.) oraz 

organizowane przez Województwo Podkarpackie w maju 2021 r. seminarium dot. strategii 

makroregionalnych i transgranicznych. 

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli 

 Biuro Regionalne w Brukseli tworzy i poszerza sieć kontaktów oficjalnych i nieformalnych 

z przedstawicielami najważniejszych instytucji Europejskich w Brukseli. Wspiera władze 

województwa, sejmik województwa i struktury urzędu marszałkowskiego oraz inne instytucje 

i samorządy lokalne z terenu województwa śląskiego w sprawnym i skutecznym lobbowaniu za 

uwzględnianiem korzystnego dla województwa kształtu strategii, programów i funduszy Unii 

Europejskiej. W 2021 r. zorganizowało oficjalne spotkania z przedstawicielami instytucji UE:  

 Spotkanie z p. Fransem Timmermansem, Wiceprzewodniczącym Wykonawczym 

Komisji Europejskiej ds. Zielonego Ładu w dniu 7 października 2021 r.  
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 Spotkanie z p. Elisą Ferreirą, Komisarz UE ds. Spójności i Reform w dniu 8 

października 2021 r.  

 Spotkanie z p. Christopherem Toddem, Dyrektorem Wydziału ds. Polski oraz p. Lucie 

Žáčková, Z-czynią Dyrektora w Dyrekcji Generalnej KE ds. polityki regionalnej i 

miejskiej (DG REGIO) w dniu 7 października 2021 r.  

 Spotkanie z p. Andrzejem Sadosiem, Ambasadorem Nadzwyczajnym w Stałym 

Przedstawicielstwie RP przy UE w dniu 7 października 2021 r. 

 Z inicjatywy BR zorganizowano w Brukseli specjalnie dedykowane spotkania wysokiego 

szczebla z przedstawicielami Komisji Europejskiej, które dotyczyły przede wszystkim Funduszy 

Europejskich dla Śląska na lata 2021-2027 oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

Podczas spotkania w SP RP przy UE omówiono bieżący stan negocjacji dot. Polski w ramach 

Funduszy UE w nowej perspektywie (2021-2027). 

Tabela 10. Tabela wizyty/spotkania w pracach Europejskiego Komitetu Regionów (KR) i Grupy Politycznej 

Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w 2021 roku. 

DATA 
WIZYTY/SPOTKANIA 

2021 
WYDARZENIE 

27 stycznia 
Udział Marszałka Jakuba Chełstowskiego w roli prelegenta w wydarzeniu pn.: 
Wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu i energii. Fala Renowacji w planach 
odbudowy. 

28 stycznia 
Udział Marszałka Jakuba Chełstowskiego w posiedzeniu grupy politycznej EKR, 
(uczestnictwo zdalne). 

1 lutego VI Posiedzenie Komisji ENVE. 

10 lutego 
Spotkanie Międzyregionalnej Grupy Karpaty Europejskiego Komitetu Regionów 
uczestnictwo Pani Beaty Białowąs. 

18 marca 
Udział Marszałka Chełstowskiego w ceremonii wręczenia nagród „Europejskiego 
Regionu Przedsiębiorczości” podczas 143 sesji plenarnej Komitetu Regionów. 

26 marca 
VII Posiedzenie Komisji ENVE– udział Marszałka Jakuba Chełstowskiego jako 
koordynatora politycznego Grupy EKR w Komisji ENVE. 

28 kwietnia 

Wielopoziomowy dialog Komitetu Regionów w zakresie Sprawiedliwej Transformacji 
– Koordynacja sprawiedliwej transformacji na wszystkich szczeblach administracji – 
wyzwania i szanse dla terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji” w ramach 
Platformy na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

12 maja 
Seminarium pt. "Strategie Makroregionalne i Transgraniczne, jako czynnik rozwoju 
gospodarczego, turystycznego i społecznego regionów". 

27 maja 
„Wielopoziomowy dialog na temat klimatu i energii. Fala renowacji w planach 
odbudowy i odporności"– udział Marszałka Jakuba Chełstowskiego jako prelegenta. 

7 czerwca 
VIII posiedzenie Komisji ENVE połączone z posiedzeniem koordynatorów 
politycznych. 

28 czerwca 
Konferencja wysokiego szczebla Europejskie Biuro ds. Środowiska (ang. EEB) 
pt.: „Co pakiet „Gotowi na osiągnięcie celu 55%” („Fit for 55”) oznacza dla krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu. 

28 czerwca Posiedzenie Grupy EKR (spotkanie przy drzwiach zamkniętych). 

30 czerwca - 1 lipca 145. sesja plenarna Komitetu Regionów. 

9 września 
IX Posiedzenie Komisji ENVE i posiedzenie koordynatorów politycznych (przy 
drzwiach zamkniętych). 

11 października 
Spotkanie Grupy EKR (przy drzwiach zamkniętych - tylko dla Członków) – udział 
Marszałka Jakuba Chełstowskiego. 

26 października 
XVIII posiedzenie Technicznej Platformy Współpracy w zakresie Środowiska. 
Międzynarodowa konferencja w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych. 

4-5 listopada 

Wyjazdowe posiedzenie Grupy politycznej EKR - Szczyt grupy EKR dotyczący 
lokalizmu pt.: „Działanie lokalne: nowe możliwości energetyczne dla władz lokalnych 
i regionalnych” w Holandii, udział Marszałka Jakuba Chełstowskiego oraz 
wicemarszałka Wojciecha Kałuży. 

9-12 listopada 
26 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu – COP26 w Glasgow. 

15 listopada 
Wielopoziomowy dialog Komitetu Regionów na temat sprawiedliwej transformacji – 
idee transformacyjne kształtujące miasta i regiony UE. 

23-24 listopada 
X posiedzenie Komisji ENVE– udział Marszałka Jakuba Chełstowskiego jako 
koordynatora politycznego Grupy EKR. 
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6 grudnia 
Wielopoziomowy dialog klimatyczno-energetyczny– udział Marszałka Jakuba 
Chełstowskiego w roli prelegenta. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli. 

 Ponadto Biuro organizowało lub współorganizowało następujące wydarzenia i konferencje na 

rzecz województwa śląskiego:  

 Organizacja wirtualnej wizyty w Europejskim Komitecie Regionów w dniu 30 czerwca 

2021 r.  

 Europejskie Forum Przyszłości w dniach 6-8 października 2021 r., w Katowicach – 

udział Marszałka Jakuba Chełstowskiego jako gospodarza i kluczowego prelegenta 

(uczestnictwo na miejscu)  

 Międzynarodowe seminarium pt.: „Nasze lasy, nasza przyszłość” w ramach 

Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w dniu 11 października 2021 r. 

 Dialog obywatelski pt.: „Pracująca Europa - szkolenia i zawody przyszłości” w ramach 

Konferencji w sprawie Przyszłości Europy w dniu 30 listopada 2021 r.  

Platforma Transformacji Regionów Górniczych 

 Z końcem 2017 r. województwo śląskie dołączyło, jako jeden z pierwszych regionów 

pilotażowych, do nowej inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej Transformacji Regionów 

Górniczych, w ramach której powstała m.in. Platforma Transformacji Regionów Górniczych 

służąca w szczególności wymianie wiedzy i doświadczeń regionów górniczych Unii 

Europejskiej na drodze do transformacji w kierunku zrównoważonej, niskoemisyjnej 

gospodarki. 

 Aktywność w ramach Platformy skoncentrowana była na wymianie doświadczeń i wniosków 

z innymi regionami górniczymi Unii Europejskiej, dyskusji z Komisją Europejską i innymi 

instytucjami unijnymi i międzynarodowymi nad rozwiązaniami i narzędziami dla skutecznej 

transformacji oraz wypracowaniem projektów pilotażowych ze wsparciem eksperckim KE.  

 W 2021 r. w ramach projektu START29, wspieranego przez Komisję Europejską, realizowanego 

we współpracy z Sekretariatem Inicjatywy na rzecz Regionów Górniczych w Transformacji, 

Województwo Śląskie uzyskało wsparcie doradcze w zakresie ponownego zagospodarowania 

obszarów pogórniczych i poprzemysłowych. Jego efektem było wypracowanie tzw. 

Wariantowych Ram Transformacji (WRT), tj. przewodnika i zbioru dobrych praktyk dla 

interesariuszy procesu projektowania kompleksowych działań transformacyjnych na terenach 

zdegradowanych. 

Współpraca regionalna 

 Subregiony (obszary polityki rozwoju) zostały zdefiniowane w pierwszej Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, uchwalonej 25 września 2000 r., w celu organizacji 

procesów rozwojowych w oparciu o istniejące powiązania funkcjonalne, gospodarcze i 

społeczno-historyczne. Podział ten stanowił podstawową płaszczyznę dla działań związanych 

z procesem monitorowania rozwoju województwa i wdrażania tej polityki. W układzie 

przestrzenno-funkcjonalnym województwo śląskie dzieli się na cztery subregiony, każdy z nich 

zorganizowany jest wokół aglomeracji miejskiej, która posiada znaczenie europejskie lub 

krajowe i jest zasilana przez swoje bezpośrednie otoczenie funkcjonalne. W subregionie 

                                                   
29 START (Secretariat Technical Assistance to Regions in Transition) – Inicjatywa w ramach Platformy dla regionów węglowych 
w okresie transformacji (Coal Regions in Transition) przy Komisji Europejskiej, oferująca wsparcie dla regionów węglowych w UE 
w zakresie budowania ich zdolności w podejmowaniu praktycznych kroków w przejściu z epoki gospodarki o wysokiej emisji 
dwutlenku węgla do gospodarki opartej na czystej energii. Wsparcie dla województwa śląskiego zostało zaakceptowane w 
październiku 2019 roku i tym samym województwo śląskie stało się jednym z 7 regionów europejskich wybranych do wsparcia (w 
Polsce oprócz śląskiego wsparciem inicjatywy START objęte zostało również województwo małopolskie). 
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centralnym zlokalizowana jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i miasto wojewódzkie – 

Katowice. 

 Subregion centralny jest największym obszarem funkcjonalnym województwa, zarówno pod 

względem powierzchni (5 577 km²), jak i liczby ludności (2 689 874). Kolejnym subregionem 

pod względem liczby ludności jest subregion południowy o powierzchni 2 354 km², w którym 

mieszka 665 839 osób. Drugim ze względu na wielkość obszarem funkcjonalnym jest 

subregion północny o powierzchni 3 050 km². Liczba ludności jest najmniejsza wśród 

subregionów i wynosi 506 452 osoby. Subregion zachodni charakteryzuje najmniejsza 

powierzchnia na tle pozostałych subregionów – 1 352 km², natomiast mieszka w nim 630 165 

osób. 

 Współpraca w ramach subregionów województwa śląskiego została zintensyfikowana na 

skutek wdrożenia w ramach RPO WSL 2014-2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT). Na terenie województwa śląskiego w każdym z subregionów (północnym, południowym, 

zachodnim, centralnym) funkcjonują Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, które realizowały 

instrument ZIT/RIT. Wszystkie subregiony działają instytucjonalnie w oparciu o funkcjonujące 

stowarzyszenia samorządowe: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego 

Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej. 

 Instrumenty te, oparte są na wielosektorowych strategiach terytorialnych, zawierających 

przewidziane do realizacji cele i przedsięwzięcia. Partnerstwa miast i gmin wspólnie z władzami 

województwa ustalają cele oraz niezbędne dla ich realizacji inwestycje, co, przyczynia się do 

zwiększenia oddziaływania realizowanych przedsięwzięć. Na obszarze Subregionu 

Centralnego realizowane są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, natomiast na obszarach 

funkcjonalnych w Subregionie Północnym, Południowym oraz Zachodnim – Regionalne 

Inwestycje Terytorialne. Wsparcie w ramach ZIT/RIT dotyczy również zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich we wszystkich subregionach. Na potrzeby nowego okresu 

programowania UE 2021-2027, wykorzystując dotychczasowy potencjał, subregiony będą 

odpowiadały miejskim obszarom funkcjonalnym (MOF), dla których przewidziano wsparcie w 

ramach instrumentu ZIT. Istotą instrumentu ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja 

projektów zintegrowanych, przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i 

skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru ZIT, stąd planuje się wzmocnić rolę 

subregionów w animacji, integrowaniu i kreowaniu wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych 

przez JST. 

 W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych (RIT) do końca 2021 r. w ramach realizacji RPO WSL 2014-2020 podpisano 

1 776 umów na łączną kwotę dofinansowania 4,52 mld PLN, co stanowi 97,22% wykorzystania 

alokacji przyznanej na instrumenty rozwoju terytorialnego.  

 W dniu 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia 

w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska 

Metropolia” 6. z siedzibą w Katowicach. W jego skład weszły następujące gminy: Bytom, 

Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 

Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Będzin, Bieruń, Czeladź, 

Imielin, Knurów, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Pyskowice, Radzionków, Sławków, 

Tarnowskie Góry, Wojkowice, Bobrowniki, Bojszowy, Chełm Śląski, Gierałtowice, Kobiór, 

Mierzęcice, Ożarowice, Pilchowice, Psary, Rudziniec, Siewierz, Sośnicowice, Świerklaniec, 

Wyry i Zbrosławice. Do głównych kompetencji związku metropolitalnego należy wykonywanie 

zadań publicznych o następującym zakresie:  

 kształtowanie ładu przestrzennego; 
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 rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego; 

 planowanie, koordynacja, integracja, a także rozwój publicznego transportu 

zbiorowego (transportu drogowego, kolejowego i innego transportu szynowego) oraz 

zrównoważonej mobilności miejskiej; 

 metropolitalne przewozy pasażerskie; 

 udział w ustalaniu przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych na obszarze związku 

metropolitalnego; 

 promocja związku metropolitalnego oraz jego obszaru. 

Promocja regionu, w tym markowe produkty i wydarzenia 

 Jednym z najbardziej znanych szlaków kulturowo-turystycznych w województwie śląskim jest 

Szlak Zabytków Techniki (SZT) obejmujący obiekty dziedzictwa poprzemysłowego. Stanowi on 

markowy produkt turystyczny prezentujący najważniejsze, ze względu na walory turystyczne, 

historyczne i architektoniczne, różnego rodzaju obiekty industrialne województwa. Zabytki 

Szlaku są związane z historią regionu oraz przemysłem, w szczególności z tradycją górniczą i 

hutniczą, kolejnictwem, energetyką, łącznością, produkcją wody, a także z przemysłem 

spożywczym30. Szlak odgrywa nie tylko znaczącą rolę turystyczną, ale i promocyjną dla 

poszczególnych atrakcji oraz całego regionu, ukazując część jego tożsamości i charakter. 

 Obecnie w skład Szlaku wchodzi 40 obiektów, z których najwięcej zlokalizowanych jest w 

centralnej części województwa. Do najbardziej znanych z nich można zaliczyć: Kopalnię Guido 

i Sztolnię Królowa Luiza w Zabrzu, osiedle górnicze na Nikiszowcu oraz Muzeum Śląskie w 

Katowicach. Na szczególną uwagę zasługuje Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego 

Pstrąga w Tarnowskich Górach – zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Unikatowa jest też kultura związana z browarnictwem, w ramach której udostępniono takie 

obiekty muzealne jak: Muzeum Tyskich Browarów Książęcych, Muzeum Browaru Żywiec oraz 

Browar Zamkowy w Cieszynie. 

                                                   
30 https://www.zabytkitechniki.pl/Pokaz/27320/opis-szlaku  

https://www.zabytkitechniki.pl/Pokaz/27320/opis-szlaku
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Mapa 31. Mapa szlaku zabytków techniki w województwie śląskim. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://zabytkitechniki.pl/ 

 Od 2010 r. organizowane co roku święto Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADA, stanowi 

najważniejszy i największy w Polsce festiwal promujący dziedzictwo przemysłowe. Impreza 

odbywa się na terenie obiektów Szlaku w kilkudziesięciu miastach województwa równocześnie. 

Natomiast Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu od 2020 r. zarządza Szlakiem Zabytków 

Techniki Województwa Śląskiego, w tym organizuje doroczne Święto Szlaku Zabytków 

Techniki – INDUSTRIADĘ oraz pełnieni funkcję Operatora Szlaku Zabytków Techniki 

Województwa Śląskiego.  

XII edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki odbyła się 11 września 2021 roku i objęła swym 

zasięgiem 38 obiektów w 25 miastach. Motywem przewodnim było hasło „Technika. To Was 

zaskoczy!”. Mając na uwadze bezpieczeństwo potencjalnych uczestników wydarzenia Muzeum 

podjęło decyzję o organizacji Industriady w formie jednodniowego wydarzenia. 

 Na terenie regionu istnieje również Szlak Architektury Drewnianej, skupiający 97 zabytkowych 

obiektów i zespołów architektonicznych. Szlak liczy około 1 060 km i składa się z pięciu pętli. 

Na trasie szlaku znajdują się zarówno liczne obiekty sakralne (drewniane kościoły), jak i 

karczmy, chałupy, leśniczówki, młyny itp. Szlak prowadzi także do skansenów31. 

 Kolejnym szlakiem jest Szlak Orlich Gniazd skupiający zamki i ruiny warowni, które położone 

są na wzgórzach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Nazwa wynika z położenia atrakcji 

pośród skał wapiennych na szczytach wzniesień. Szlak wyróżnia się szczególną 

malowniczością, znajdują się na nim nie tylko zamki, ale i zabytkowe budowle sakralne oraz 

                                                   
31 https://www.slaskie.travel/  

https://www.slaskie.travel/
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wytwory przyrody. Aktualnie szlak rozciąga się na większości obszaru Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej i dzięki rozwiniętej infrastrukturze oferuje szeroki wachlarz form spędzania 

czasu (np. jazda na rowerze, wspinaczka, zwiedzanie jaskiń, spacery, narty). Szlakiem 

opiekuje się Związek Gmin Jurajskich. 

 Cykliczną imprezą przypisaną do szlaku jest JUROMANIA. W 2021 r. święto dobyło się w 

dniach 17-19 września. Tematem przewodnim była „Jura – Aktywna z natury”. Dla uczestników 

czekały wspinaczki pod okiem instruktorów, rajdy i wycieczki z przewodnikiem oraz liczne 

warsztaty i zajęcia edukacyjne. Nie zabrakło też pokazów historycznych i rekonstrukcji w 

średniowiecznych warowniach na Szlaku Orlich Gniazd, warsztatów oraz zwiedzania miejsc na 

co dzień niedostępnych. Podobnie jak w poprzednich edycjach tak i w tej w działania na rzecz 

realizacji całego święta włączyły się samorządy województw śląskiego i małopolskiego, 

jurajskie gminy i miasta oraz liczne instytucje kultury i stowarzyszenia. W ciągu 3 dni wydarzeń 

oferowanych było 301 atrakcji w 63 lokalizacjach. Z oferty skorzystało 24,8 tys. uczestników. 

 W województwie funkcjonuje też Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”, który tworzy 25 restauracji 

i lokali gastronomicznych. Serwują one tradycyjne potrawy kuchni regionalnej: śląskiej, 

jurajskiej, zagłębiowskiej oraz beskidzkiej. O jego znaczeniu świadczy wpisanie na Listę 

Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 145 produktów32. W ramach 

tego szlaku tematycznego organizowane są imprezy kulinarne (np. Festiwal „Śląskie Smaki”). 

 Przez województwo śląskie przebiegają także szlaki religijne (np. Droga św. Jakuba, Szlak 

Papieski). W regionie znajduje się wiele znanych miejsc kultu religijnego oraz miejsc 

pielgrzymkowych, z których najważniejsze jest Sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie, 

nazywane „duchową stolicą Polski” oraz Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości 

Społecznej w Piekarach Śląskich wraz ze Wzgórzem Kalwaryjskim.  

 W 2021 r. odbyło się wiele prestiżowych wydarzeń, podczas których promowano województwo 

śląskie. Wśród nich znalazły się m.in. mecz finałowy o Puchar Polski Polskiej Hokej Ligi, 3. 

Bieg Bohaterów oraz Silesia Marathon, Śląski Festiwal Nauki, Puchar Świata w Skokach 

Narciarskich w Wiśle, I Międzynarodowy Turniej Siatkówki GÓRAL CUP 2021, czy 46. 

Międzynarodowy Bieg Narciarski. 

 Dużą rolę w propagowaniu marki Śląskie miały działania Ambasadorów Marki Śląskie, zaś na 

odnajdywanie w Śląskim tego, co ponadczasowe pozwalały programy, audycje radiowe czy 

publikacje. Jednym z programów był cykl dokumentalny Śląskie 4 YOU na który składały się 

barwne, filmowe opowieści o wyjątkowych ludziach silnie związanych z regionem, w którym 

żyją na co dzień lub do którego chętnie wracają. 

 W centralnej części województwa zlokalizowany jest jeden z największych w Europie zespołów 

wypoczynkowo-rekreacyjno-rozrywkowych – Park Śląski, który wyróżnia się dużym 

zróżnicowaniem atrakcji. Oprócz atrakcyjnej zielonej przestrzeni znajdują się w nim także m.in.: 

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko, Śląski Ogród Zoologiczny, Planetarium i Obserwatorium 

Astronomiczne, Stadion Śląski, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, kolejka linowa 

„Elka”33. Istotną częścią oferty są wydarzenia kulturalne.  

Trwa realizacja projektu pn. „Modernizacja Parku Śląskiego”. Projekt jest realizowany w 

ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy Jessica RPO WSL na lata 2007-

2013. Przedsięwzięcie polega przede wszystkim na zrewitalizowaniu Parku Śląskiego i 

przywróceniu mu pełni funkcji jednoczących społeczność regionu, wokół odpowiedniej jakości 

wypoczynku, kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Efektem rewitalizacji Parku Śląskiego będzie 

zwiększenie potencjału zarówno ekonomicznego, jak i społecznego tego obszaru, a przez to 

wzrostu jakości życia w całym regionie. W 2021 r. Inwestor poniósł kolejne wydatki w ramach 

                                                   
32 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12  
33 Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+. 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12
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Projektu Miejskiego. Kontynuowano modernizację ciągów komunikacyjnych i uregulowano 

gospodarkę wodną oraz zrealizowano budowę ogrodu japońskiego.  

 Zdecydowany wpływ na działalność Parku Śląskiego w 2021, a w tym Działu Marketingu i 

promocji miała sytuacja epidemiologiczno-sanitarna na terenie naszego kraju. Wiele 

zaplanowanych wydarzeń nie mogło się odbyć bądź odbyło się w okrojonej formie, 

dostosowanej do reżimu sanitarnego. 

Tabela 11. Wykaz imprez zorganizowanych w Parku Śląskim w 2021 roku.  
RODZAJE 

WYDARZEŃ  TYTUŁ WYDARZENIA  ROK 2021 

WYDARZENIA WŁASNE 
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Bieg Wiosenny–Przebiegł bez żadnych komplikacji i z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, a biegacze pokonali atestowaną trasę 10 km. Pętla prowadziła 
przez cały Park Śląski - można było podziwiać budzącą się do życia przyrodę. Meta 
zlokalizowana była na bieżni Stadionu Śląskiego. Honorowy patronat nad Biegiem 
Wiosennym objął Marszałek Województwa Śląskiego. 

7 marca 

Zajęcia fitness w Akademii Aktywnego Seniora – projekt jest odpowiedzią na 
potrzeby społeczne i wyzwania, jakie stoją przed społeczeństwem. Jego celem jest 
aktywizacja osób starszych oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu i 
cyfrowemu.  

od 25 listopada  

Oficjalne otwarcie Parkowego Lodowiska Przy Stadionie Śląskim – lodowisko jest 
odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności i sposobem na zwiększenie 
atrakcyjności Zielonych Płuc Śląska w sezonie zimowym.  

12 grudnia 
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Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) – rzeźba „Karolinka” została 
oświetlona na różowo. Celem akcji było zwrócenie uwagi na systematyczną 
profilaktykę oraz utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia.  

19 stycznia 

Dzień Dobry Wiosno – zorganizowane w Parku Śląskim spacery, podczas których 
wspólnie z parkowym ogrodnikiem poszukiwano pierwszych oznak wiosny. 
Przygotowano również grę terenową z trasą wytyczoną po alejach Zielonych Płuc 
Śląska.  

21 marca 

Dzień Drzewa – z tej okazji posadzono w Parku Śląskim 19 świdośliwek. W 
wydarzeniu uczestniczyła Szkoła Niebieski Zakątek, Parkowi Wolontariusze, 
Nadleśnictwo Katowice i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.  

30 kwietnia 

Obchody Dnia Flagi – odbyły się na terenie Parku Śląskiego wraz z rocznicą III 
Powstania Śląskiego. Przy Kanale Regatowym zostały postawione kontenery z 
punktami szczepień. Zostały oklejone wagoniki Elki, postawione kontenery z 
wystawą z okazji Powstań Śląskich, na terenie Parku będzie odbywała się wystawa 
czołgów.  

2 maja 

Parkowy Kiermasz Kwiatowy – przy Kanale Regatowym przez cały weekend 
można było podziwiać piękne okazy kwiatów, a poza samym kiermaszem odbyły 
się również warsztaty dla dzieci oraz dorosłych. Przed halą wystaw "Kapelusz" nie 
zabrakło również treści edukacyjnych takich jak wykłady o roślinach, prelekcje, czy 
spacery z parkowymi ogrodnikami.  

21-23 maja 

Dzień Dziecka – w Parku Śląskim odbyły się zabawy, animacje i warsztaty.  1 czerwca 
Śniadanie na trawie – ósma edycja cyklu organizowanego w Rosarium. Co sobotę, 
w plenerowych warunkach i w spokojnej atmosferze, goście Parku Śląskiego mogli 
spróbować lokalnych przysmaków i skorzystać z atrakcji urozmaicających czas na 
świeżym powietrzu - np. z zajęć z jogi.  

19 czerwca- 
11 września 

 „Malowana Elka” – na Stacjach Kolei Linowej Elka odbywały się warsztaty i 
konkursy plastyczne. Na zwycięzców czekały okolicznościowe nagrody.  24-25 lipca 

Senior z klasą – cykl bezpłatnych zajęć, będących częścią projektu „Parkowe 
Centrum Rozwoju Pod Kapeluszem”, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, 
budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego.  

30 września 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych– z okazji swojego święta, wszyscy 
seniorzy mogli skorzystać z promocji na przejazd Koleją Linową Elka. Za 
uprzednim okazaniem dowodu tożsamości, osoby 60+ mogły pojechać w jedną 
stronę za 5 zł.  

1-3 
października 

Europejski Dzień Seniora– z okazji swojego święta, osoby 60+ mogły skorzystać 
ze zniżki na przejazd kolejką linową Elka – 8 zł w jedną i 10 zł w dwie strony.  

20 
października  
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„Pan Kasztanek”– gra terenowa, w której uczestnicy mieli okazję przespacerować 
się parkowymi alejkami rozwiązując łamigłówki, poznając kolory jesieni popijając 
kakao.  

30 
października 

Niepodległościowa Gra Terenowa – rywalizacja nawiązująca bezpośrednio do roku 
1918 i okresu odradzania się Państwa Polskiego. Dla trzech najlepszych drużyn 
przewidziane były nagrody.  

11 listopada 

Narodowe Święto Niepodległości na Elce – z okazji wyjątkowego w historii Polski 
dnia - pięciuset pierwszych klientów Elki otrzymało rogale świętomarcińskie.  11 listopada 
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Dzień Babci i Dziadka – klienci Kolei Linowej Elka otrzymali drobne upominki, a 
każdy z nich otrzymał bułeczkę cynamonową przygotowaną przez „Dworek 
Parkowy”. Była to okazja do wypicia darmowej kawy lub herbaty oraz do 
skorzystania z oferty deserowej restauracji „Browar Przystań”.  

23-24 stycznia 

Walentynki na „Elce” – z okazji Święta Zakochanych, na gości Elki czekały 
specjalne atrakcje. Kolejka została podświetlona i ozdobiona, a na stacjach z 
głośników płynęła romantyczna muzyka. Na każdego czekał też słodki upominek, 
a godziny kursowania zostały wydłużone.  

13-14 lutego 

Muzyczny Bukiet Róż – cotygodniowe występy muzyków klasycznych w Rosarium 
urozmaicały czas społeczności parkowej, wzbogacając go o walory kulturowe.  

4 lipca do 29 
sierpnia 

Szachy w Parku Śląskim – wydarzenie otworzył spektakl, a kolejne dni obfitowały 
w Turnieje. W rozgrywkach brali udział arcymistrzowie szachowi, którzy w 
znacznym stopniu przyczynili się do zwiększenia prestiżu imprezy.  

16-20 lipca 

„Urodziny Elki” – na terenie obydwu stacji kolejki celebrowano 54. rocznicę 
otwarcia obiektu. W ramach wydarzenia miała miejsce gra terenowa, animacje dla 
dzieci, słodki poczęstunek oraz piniata. Ponadto, wszystkie osoby o imieniu 
„Elżbieta”, miały okazję do przejazdu koleją w promocyjnej cenie 8 zł w jedną 
stronę.  

11–12 
września 

Parkowy Wrzesień z Kulturą – wachlarz weekendowych, artystycznych wydarzeń 
w Rosarium - zarówno dla małych, jak i większych miłośników sztuki. Cykl cieszył 
się sporym zainteresowaniem, a na scenie pojawili się m. in. soliści Opery Śląskiej, 
Teatr Belfegor, zespół Todo Art Trio i Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.  

11-26 września 

Parkowy Kiermasz Kwiatowy – edycja jesienna - druga edycja wydarzenia 
florystyczno-ogrodniczego nawiązującego do bogatej historii wystaw kwiatów w 
Parku Śląskim. Seria jesienna została połączona z ostatnimi występami w ramach 
Parkowego Września z Kulturą, a miejscem wydarzeń było Rosarium i Ogród 
Mozaikowy.  

24-26 września 

Rozświetlenie Choinki – na Placu Żyrafy stanęła czternastometrowa choinka. 
Kolejnego dnia obyło się uroczyste rozświetlenie choinki połączone z koncertem 
jasełkowym w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzów” i artystów Teatru 
Rozrywki.  

2-3 grudnia 

Elkołajki – druga edycja wydarzenia odbywającego się na stacjach Kolei Linowej 
Elka. Goście spotkali się z Mikołajem, Panią Mikołajową i Elfem.  4-5 grudnia 

Kolędowanie w Parku Śląskim – na Placu Żyrafy odbyło się wspólnie śpiewanie 
pieśni świątecznych z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”, Teatrem Rozrywki i 
agencją artystyczną Prym Art.  

18 grudnia 

Święta na Elce – z okazji drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia, każdy gość Elki 
otrzymał piernika.  26 grudnia 

WYDARZENIA Z INSTYTUCJAMI PARKU ŚLĄSKIEGO ORAZ Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI 

Cyborg – Śląski Maraton Noworoczny to znany i lubiany bieg, w którym uczestnicy biegali po pętli 
7km.  

1 stycznia 

Survival Race Kids – bieg dla dzieci, który skłania do kreatywnego poszukiwania rozwiązania na 
zwycięstwo w rywalizacji z innymi uczestnikami. Seria cieszy się popularnością w całym kraju.  

8 maja 

Atrakcje Regionów – na placu przy Kanale Regatowym, odbyło się wydarzenie turystyczne 
promujące polskie regiony. Zostało zorganizowane przez firmę „Imprezy Targowe Gastronomia i 
Hotelarstwo, GASTRO-HOTEL Małgorzata Kryszak”.  

11-13 czerwca 

Silesia Psiaraton – bieg dla psów w Parku Śląskim organizowany przez Silesia Marathon. Był 
znakomitą propozycją dla fanów sportu posiadających ukochanego czworonoga.  

12 czerwca 

Zlot foodtrucków – zlot streetfoodowych wystawców na placu przy Hali Wystaw Kapelusz. 
Organizatorem był SK – FOOD TRUCK.  

9-20 czerwca 

Puchar Polski w Dogtrekkingu – impreza dla amatorów sportu posiadających zwierzęta. Event 
odbył się na Polach Marsowych w Parku Śląskim i przyciągnął wielu uczestników.  

26 czerwca 

„Lot w 100-lecie Powstań Śląskich” – na Polach Marsowych odbyły I Śląskie Zawody Balonów na 
ogrzane powietrze o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.  

3-4 lipca 
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Namiot sferyczny – „Historia Powstań Śląskich” – na Dużej Łące, stanął obiekt, w którym można 
było zobaczyć przygotowane specjalnie na tę okazję filmy 360°. W artystyczny i nieoczywisty 
sposób pokazywały one historię Powstań Śląskich.  

4-31 lipca 

Atlas Pamięci – na Dużej Łące, we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego i Instytucji Kultury Ars Cameralis, powstała mobilna wystawa poświęcona 40. rocznicy 
powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.  

4 lipca 

Bieg Bohaterów – zawody organizowane przez Silesia Pro Active, rozpoczęły się przy Pomniku 
Powstań Śląskich w Katowicach, a biegacze finiszowali przy Skwerze 100-lecia Powstań Śląskich 
w Parku Śląskim.  

4 lipca 

Fest Festival – osiem scen, dwa dni muzyki i niesamowita atmosfera w Parku Śląskim. Jeden z 
największych festiwali w tym regionie Europy przyciągnął rzeszę fanów muzyki z całego świata.  

11-14 sierpnia 

Rajd Śląska – jego odcinek specjalny "Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich", przebiegał na 
alejach otaczających Stadion Śląski.  

10-11 września 

Bezpieczny Śląsk – w pobliżu Hali Wystaw Kapelusz odbyło się wydarzenie „Bezpieczny Śląsk”, 
przygotowane przez Śląskie Klimaty. Tematem imprezy było bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym.  

12 września 

InfoSmog-MED – w Rosarium miał miejsce piknik ekologiczny i konferencja podsumowująca 
projekt „InfoSmog-MED”. Odbyły się m.in. prelekcje o tematyce związanej z ochroną środowiska.  

18 września 

Spacer Ornitologiczny – po parkowych alejkach, wspólnie z Karoliną Skorb z Działu Przyrody 
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, odbył się spacer edukacyjny o tematyce ptaków.  

1 października 

Silesia Marathon – przez Park Śląski przebiegli uczestnicy 13. edycji Silesia Marathonu.  3 października 

„Prawa przez cały rok" – na stacjach Kolejki Linowej Elka, można było znaleźć ulotki na temat 
kampanii informacyjnej „Prawa przez cały rok", wspieranej przez Państwową Inspekcję Prac.  

5 października 

Europejskie Forum Przyszłości. 6-8 
października 

Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości – w ramach wydarzenia odśpiewano 
hymn na Skwerze Powstań Śląskich w obecności Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody 
Śląskiego, Parlamentarzystów, Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, Przedstawicieli Służb 
Mundurowych, Pocztów Sztandarowych oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława 
Hadyny. 

11 listopada 

Warsztaty z pracownikami Samsic Polska – Pulire – pracownicy wsparli wolontariuszy-seniorów 
z Parku Śląskiego. 

23 listopada 

Źródło: opracowanie Park Śląski S.A. 

 Stadion Śląski jest obiektem wielofunkcyjnym, na którym organizowane są imprezy sportowe, 

kulturalne, rekreacyjne oraz inne możliwe do realizacji na obiekcie. Obiekt spełnia najwyższe 

wymogi stawiane stadionom piłkarskim – kategoria 4 wg klasyfikacji UEFA. Posiada również 

certyfikat IAAF Class 1, który potwierdza najlepsze parametry i zgodność wymogów 

niezbędnych do organizacji Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce. Na terenie 

obiektu znajdują się: Stadion – arena główna; kompleks sal wielofunkcyjnych w kubaturze 

trybuny wschodniej areny głównej; boisko treningowe z trawą syntetyczną wraz z infrastrukturą 

lekkoatletyczną; boisko treningowe z trawą naturalną wraz z lekkoatletyczną strefą rzutów; 

pozostałe obiekty, w tym treningowe znajdujące się na tzw. „przedpolu wschodnim” Stadionu 

Śląskiego; parking. Stadion Śląski zlokalizowany jest na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie.  

Tabela 12. Wykaz imprez zorganizowanych na Stadionie Śląskim w 2021 roku.  

LP.  
NAZWA INWESTYCJI/  

WYDARZENIA/  
PROGRAMU  

KRÓTKI OPIS  ROK 2021 

1 Bieg Wiosenny  
charakter imprezy: bieg 
atrakcje: finisz biegu na Stadionie Śląskim  
frekwencja: 1 500 osób 

8 marca 

2 Worlad Athletics Relays 
Silesia 21  

charakter imprezy: mityng lekkoatletyczny/mistrzostwa świata  
atrakcje: występy polskich gwiazd lekkoatletyki – transmisja TV  
frekwencja: 1 000 osób  

1-2 maja 

3 Drużynowe Mistrzostwa 
Europy w Lekkoatletyce  

charakter imprezy: mityng lekkoatletyczny/mistrzostwa Europy  
atrakcje: występy polskich gwiazd lekkoatletyki - transmisja TV  
frekwencja: 9 000 osób  

29-30 maja 

4 67 Orlen Memoriał 
Janusza Kusocińskiego  

charakter imprezy: mityng lekkoatletyczny  
atrakcje: występy polskich oraz światowych gwiazd 

20 czerwca 
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lekkiejatletyki  
frekwencja: 7 700 osób  

5 Scena Letnia Stadionu 
Śląskiego  

charakter imprezy: koncertów  
atrakcje: występy na żywo, animacje dla dzieci, warsztaty 
taneczne, występy DJ, gastronomia  
frekwencja: 7 000 osób  

1 lipca –  
31 sierpnia 

6  Turniej o puchar 100-lecia 
III Powstania Śląskiego  

charakter imprezy: turniej piłkarski dzieci  
atrakcje: animacje + stoiska promocyjne  
frekwencja: 3 000 osób  

16-17 lipca 

7  Szturm Śląski  

charakter imprezy: bieg z przeszkodami  
atrakcje: wykorzystanie obiektu stadionu jako trasy biegu 
przeszkodowego  
frekwencja: 800 osób  

1 sierpnia 

8 Silesia Memoriał Kamili 
Skolimowskiej  

charakter imprezy: mityng lekkoatletyczny  
atrakcje: występy polskich oraz światowych gwiazd 
lekkiejatletyki  
frekwencja: 30 000 osób  

5 września 

9  Rajd Śląska  

charakter imprezy: rajd samochodowy  
atrakcje: miasteczko rajdowe, pokazowy odcinek specjalny przy 
stadionie  
frekwencja: 6 000 osób  

10 -11 
września 

10 Silesia Marathon  
charakter imprezy: bieg maraton  
atrakcje: finisz biegu na bieżni stadionu  
frekwencja: 10 000 osób  

3 
października 

11  Europejskie Forum 
Przyszłości  

charakter imprezy: forum gospodarcze  
frekwencja: 2 000 uczestników na miejscu  
30 000 uczestników online  

6-8 
października 

12  Święto Niepodległości  

charakter imprezy: piknik rodzinny  
atrakcje: koncerty, konkursy, pokaz militariów, animacje dla 
dzieci  
frekwencja: 20 000 osób  

11 listopada 

13  Sylwestrowa Moc 
Przebojów  

charakter imprezy: koncert, program telewizyjny  
atrakcje: koncert gwiazd estrady  
frekwencja: 10 000 osób  

31 grudnia – 
1 stycznia 

2022 
 Źródło: opracowanie Stadion Śląski.  

 Bezpieczeństwo publiczne 

 W 2020 r. w województwie śląskim zostało stwierdzonych przez policję w zakończonych 

postępowaniach przygotowawczych ponad 117,6 tys. przestępstw, co stanowiło 15,4% (z 

765,4 tys.) przestępstw w kraju i było najwyższym wynikiem wśród województw. Podobnie dla 

regionu sytuacja przedstawia się pod względem ilości odnotowanych przestępstw w 

przeliczeniu na 1 000 mieszkańców. W województwie śląskim była ona najwyższa i wyniosła 

26,1, podczas gdy na poziomie kraju odnotowano 20 przestępstw na 1 000 mieszkańców. 

Bezpośrednio za województwem śląskim znalazły się województwa dolnośląskie (25,8), 

lubuskie (24,3) i pomorskie (21). Najniższe wartości tego wskaźnika wystąpiły w 

województwach lubelskim (13,8), podlaskim (15) i podkarpackim (15,2). 

 Zarówno w regionie, jak i w kraju wśród stwierdzonych przez policję przestępstw przeważały 

przestępstwa o charakterze kryminalnym, odpowiednio 61,6 tys. i 470 tys. przestępstw. Ilość 

przestępstw gospodarczych w województwie śląskim wyniosła 45,9 tys., co stanowiło aż 23,2% 

tego typu przestępstw w Polsce. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost wskaźnika wykrywalności 

sprawców przestępstw w ostatnich latach. W 2020 r. wyniósł on 79,3% i był to piąty wynik po 

województwach świętokrzyskim (82,3%), lubelskim (81,3%), podkarpackim (80,4%) i 

podlaskim 79,7%). Wartość wskaźnika dla Polski była niższa niż w wymienionych 

województwach i wyniosła 73,3%.  



   

78 

 

Wykres 32. Przestępstwa według województw w 2020 r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.  

 Na terenie regionu funkcjonowały 163 zespoły ratownictwa medycznego (ZRM), 14 szpitalnych 

oddziałów ratunkowych (SOR) oraz 1 lotniczy zespół ratownictwa medycznego (śmigłowiec). Z 

systemem współpracowało także 11 izb przyjęć. W ramach ZRM działało 41 jednostek 

specjalistycznych oraz 122 podstawowe. W porównaniu z innymi regionami województwo 

śląskie charakteryzowało się stosunkowo dużą liczbą ZRM (druga pozycja po województwie 

mazowieckim), ale małą liczbą SOR-ów (siódma pozycja ex aequo z województwem 

podkarpackim). Sytuacja w tym zakresie przedstawia się jednak bardziej niekorzystnie przy 

uwzględnieniu liczby ludności. W województwie śląskim na 1 ZRM przypada 27 560 

mieszkańców, co stanowi drugi najgorszy wynik po województwie wielkopolskim (28 659 osób) 

przy czym na poziomie kraju odnotowano wynik 24 203 osoby. Pod względem dostępności 

szpitalnych oddziałów ratunkowych województwo śląskie zajmuje ostatnie miejsce – 1 SOR na 

320 881 osób. Należy przy tym zaznaczyć, że wartość ta jest ponad dwukrotnie większa od 

wartości dla Polski. 

E-usługi 

 W województwie śląskim w 2021 r. 93,6% gospodarstw domowych posiadało dostęp do 

Internetu (czwarty wynik wśród województw) przy wartości na poziomie kraju wynoszącej 

92,4%. W 2021 r. w Polsce 24,3 mln osób w wieku 16-74 lat korzystało z Internetu w ciągu 12 

miesięcy, co stanowiło 86,9% osób w tej grupie wiekowej. Województwo śląskie zajęło pod tym 

względem szóstą pozycję wśród województw z wynikiem 88,3% (2 944 561 osób)34. 

 W zakresie odsetka mieszkańców w wieku od 16 do 74 lat korzystających z usług administracji 

publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy województwo śląskie uplasowało 

się na siódmym miejscu w Polsce osiągając wartość 47,7%, w tym 25,9% korzystało z niego w 

celu wyszukiwania informacji na stronach administracji publicznej, 25,3% w celach pobrania 

lub drukowania formularzy urzędowych, natomiast 39,4% wykorzystywało Internet w celu 

wysyłania gotowych wypełnionych formularzy, w tym 33,9% wysyłało deklaracje podatkowe. 

 

  

                                                   
34 „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach i 
gospodarstwach domowych w 2021 roku”, GUS. 
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Wykres 33. Korzystanie z Internetu przez osoby w wieku 16-74 lat w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 Wyniki badań GUS z 2021 r. wskazują, że odsetek jednostek administracji publicznej 

posiadających politykę lub strategię udostępniania otwartych danych publicznych wynosił w 

2020 r. średnio dla Polski 21,5%35. Najwyższy wynik odnotowano w województwie lubuskim 

(28,1%), natomiast najniższy w województwie śląskim (15,5%). W porównaniu z poprzednim 

rokiem, gdy odnotowana wartość dla regionu była wyższa od przeciętnej w kraju i mieściła się 

w przedziale 22,5% – 26,3% nastąpił znaczny spadek. 

 W 2020 r. 99,3% jednostek administracji publicznej udostępniało użytkownikom usługi przez 

internet. Należy przy tym podkreślić, że usługi te były wdrożone we wszystkich urzędach 

marszałkowskich i powiatowych. W większości województw (w tym w województwie śląskim) 

odsetek jednostek administracji publicznej udostępniających usługi elektroniczne mieścił się w 

przedziale 99,5-100%. Niższe wyniki osiągnęły jedynie województwa: mazowieckie, 

pomorskie, łódzkie i podlaskie. 

 

 

                                                   
35 Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r., GUS. 
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Analiza procesów społeczno-gospodarczych w układzie terytorialnym 

Wskaźnik Rozwoju Terytorialnego 

 Wskaźnik Rozwoju Terytorialnego to syntetyczny miernik rozwoju regionu obrazujący 

zróżnicowania terytorialne w ramach określonych obszarów polityki rozwoju36. Celem 

przygotowanego wskaźnika było rozszerzenie i pogłębienie analiz w zakresie zróżnicowań 

wewnętrznych województwa, z uwagi na proces terytorializacji polityki rozwoju regionu.  

 Poniżej zaprezentowano wynik obliczeń wartości Wskaźnika Rozwoju Terytorialnego37 dla 

poszczególnych powiatów za rok 2020 (szósta edycja wskaźnika, obliczona na podstawie 

danych z lat 2016-2020). W związku z przyjętą metodologią niższa wartość wskaźnika 

syntetycznego oznacza mniejszą odległość powiatu od obiektu idealnego (wzorcowego), a 

tym samym wyższą pozycję w rankingu i relatywnie lepszą sytuację społeczną, gospodarczą 

i przestrzenną niż w pozostałych powiatach.  

Mapa 32. Wskaźnik Rozwoju Terytorialnego (ogólny) w 2020 r. dla powiatów województwa śląskiego (wg pozycji 
powiatu). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

                                                   
36 Koncepcja WRT została pierwotnie opracowana w latach 2013-2015 w ramach badania prowadzonego przez RCAS UMWSL 
w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”. 
37 Trwają prace związane z uaktualnieniem wskaźnika w związku z dokonaną w 2020 roku aktualizacją strategii rozwoju 
województwa. 
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 Analizując zróżnicowania w poziomie rozwoju powiatów w 2020 r. należy podkreślić, iż 

najwyższe miejsca pod względem ogólnego WRT uzyskały dwa miasta na prawach powiatu – 

Katowice i Bielsko-Biała. Relatywnie wysoki poziom rozwoju uzyskały także takie miasta jak: 

Rybnik, Gliwice, Żory, Chorzów i Tychy oraz powiaty cieszyński, bielski, tarnogórski, pszczyński 

i mikołowski.  

 Na przeciwnym biegunie w odniesieniu do uzyskanej pozycji WRT znalazły się trzy powiaty 

leżące w północnej części regionu – częstochowski, kłobucki i myszkowski – tereny o relatywnie 

dużym udziale rolnictwa w strukturze gospodarki. Relatywnie niskie pozycje w rankingu ogólnym 

WRT osiągnęły powiaty obejmujące obszar od Jury Krakowsko-Częstochowskiej (powiat 

zawierciański) poprzez powiaty będziński i bieruńsko-lędziński, miasta na prawach powiatu 

leżące w Metropolii Górnośląskiej (Ruda Śląska, Świętochłowice, Bytom i Sosnowiec), po 

powiat gliwicki i leżące w subregionie zachodnim powiaty rybnicki i raciborski. W tej grupie 

znalazł się ponadto powiat obejmujący południowe krańce regionu – żywiecki. 

Indeks niedostosowania społecznego 

 Indeks niedostosowania społecznego ma na celu syntetyczne przedstawienie poziomu 

niedostosowania społecznego w rozkładzie terytorialnym. Indeks niedostosowania 

społecznego stanowi wskaźnik syntetyczny zbudowany z trzech innych wskaźników, w tym 

dwóch syntetycznych.38 Podstawą wyliczenia wskaźnika są następujące dane: przestępstwa 

stwierdzone ogółem na 10 tys. mieszkańców, przestępstwa stwierdzone kryminalne na 10 tys. 

mieszkańców, przestępstwa stwierdzone przeciwko życiu i zdrowiu na 10 tys. mieszkańców, 

przestępstwa stwierdzone przeciwko mieniu na 10 tys. mieszkańców składające się na 

wskaźnik przestępczości; liczba osób w zamachach samobójczych ogółem na 10 tys. 

mieszkańców; liczba dzieci w pieczy zastępczej na 10 tys. mieszkańców, liczba osób w 

rodzinach objętych wyłącznie pomocą społeczną w postaci pracy socjalnej na 10 tys. 

mieszkańców oraz liczba osób w rodzinach pobierających świadczenia z pomocy społecznej 

na 10 tys. mieszkańców składających się na wskaźnik korzystających z pomocy społecznej.39 

 W województwie śląskim w 2020 r. najgorsze wyniki w zakresie niedostosowania społecznego 

osiągnęły 4 miasta w centrum województwa, stanowiące część Metropolii Górnośląskiej. Są to 

Ruda Śląska i Siemianowice Śląskie (-1), Świętochłowice i Piekary Śląskie (-0,8). Z kolei 

najlepsza sytuacja pod tym względem prezentowała się w powiatach na południu i 

południowym zachodzie województwa śląskiego, wyjątkiem jest powiat kłobucki na północy 

regionu. Najlepsze wyniki osiągnęły powiaty: wodzisławski (0,8), mikołowski, żywiecki, kłobucki 

(0,7), bieruńsko-lędziński (0,6), bielski, rybnicki, Tychy (0,5), Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice, 

pszczyński (0,4) oraz Bielsko-Biała (0,2). W większości są powiaty ziemskie, ale znalazły się 

wśród nich cztery miasta, w tym dwa wchodzące w skład GZM. 

 Porównanie indeksu z rokiem 2012 wykazuje pewną trwałość negatywnych zjawisk w takich 

miastach jak Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice. Niskie natężenie 

niedostosowania społecznego utrzymuje się w południowo-środkowej i południowo- zachodniej 

części regionu tj. w powiatach: bielskim, Bielsku-Białej, bieruńsko-lędzińskim, mikołowskim, 

pszczyńskim, rybnickim i wodzisławskim. 

 

                                                   
38 Koncepcja indeksu została pierwotnie opracowana w latach 2013-2015 w ramach badania prowadzonego przez RCAS UMWSL 
w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”. 
39 W stosunku do pierwotnie liczonych wskaźników nastąpiły pewne zmiany: kategorie przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu oraz 
przestępstw przeciwko mieniu zastąpiły liczone osobno kategorie kradzieży, włamań, rozbojów, bójek i pobić oraz uszkodzeń 
mienia, kategoria samobójstw została zastąpiona przez kategorię zamachów samobójczych, a kategoria liczby osób objętych 
pomocą społeczną wyłącznie w postaci pracy socjalnej została rozszerzona na liczbę osób w rodzinach. Dodatkową zmianą jest 
sposób liczenia przedziałów, który obecnie jest liczony metodą Jenksa, więcej informacji na temat metodologii można zasięgnąć 
w: Moduł społeczny: Część II Niedostosowanie społeczne, https://rcas.slaskie.pl/content/1383048788  

https://rcas.slaskie.pl/content/1383048788
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Mapa 33. Indeks niedostosowania społecznego w powiatach województwa śląskiego w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS oraz Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.  

Indeks aktywności społecznej 

 Indeks aktywności społecznej jest syntetycznym wskaźnikiem obrazującym zagadnienia 

społeczne w przestrzeni. Opracowany wskaźnik ujmuje elementy przedsiębiorczości 

mieszkańców, aktywności obywatelskiej oraz działalność NGO. 

 Indeks aktywności społecznej stanowi wskaźnik syntetyczny zbudowany z trzech innych 

wskaźników, w tym dwóch syntetycznych40. Podstawą wyliczenia wskaźnika są następujące 

dane: liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców, liczba 

jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców, liczba osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 

tworzących wskaźnik przedsiębiorczości; liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. 

mieszkańców; liczba kandydatów do rad gmin i miast na prawach powiatów na 10 tys. 

mieszkańców, frekwencja w głosowaniu w wyborach do rad gmin i miast na prawach powiatu 

na 10 tys. mieszkańców składających się na wskaźnik aktywności politycznej.41 

                                                   
40 Koncepcja indeksu została pierwotnie opracowana w latach 2013-2015 w ramach badania prowadzonego przez RCAS UMWSL 
w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim. 
41 W stosunku do pierwotnie liczonych wskaźników nastąpiły pewne zmiany: kategorie kandydatów do rad powiatu i miasta zostały 
zastąpione przez kategorię kandydatów do rad gminy i miast na prawach powiatu, ogólnie liczona frekwencja w pierwszym 
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 Indeks aktywności społecznej w 2020 r. najwyższe wartości wskazywał dla czterech miast, tj.: 

Katowic (1,9), Bielska-Białej (1,3), Częstochowy (1) i Gliwic (0,7) oraz 7 powiatów ziemskich 

tj.: myszkowski (0,9), żywiecki i częstochowski (0,7), cieszyński i zawierciański (0,6) oraz 

tarnogórski i kłobucki (0,5). Interesującym zjawiskiem jest osiągnięcie wysokich wartości 

indeksu przez wszystkie powiaty subregionu północnego oraz prawie wszystkie subregionu 

południowego. Na przeciwległym biegunie mieszczą się wyniki większości powiatów 

subregionu zachodniego oraz części miast GZM. Najniższą aktywnością społeczną cechowały 

się: Ruda Śląska (-1,2), Zabrze (-1), Bytom, Piekary Śląskie, Świętochłowice (-0,9), Jastrzębie-

Zdrój (-0,8), wodzisławski (-0,7) oraz raciborski, rybnicki i Jaworzno (-0,6). Widoczne jest 

zjawisko koncentracji w środku Metropolii Górnośląskiej miast z najniższą aktywnością 

społeczną. 

 Porównując indeks z rokiem 2012 widoczna jest trwałość pozytywnych postaw aktywności 

społecznej w Katowicach i Bielsku-Białej oraz w powiecie myszkowskim. Widoczna jest także 

trwałość niskich wartości indeksu dla wymienionych wyżej powiatów. 

Mapa 34. Indeks aktywności społecznej w powiatach województwa śląskiego w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

                                                   
głosowaniu do wyborów samorządowych została zastąpiona frekwencją w wyborach do rad gminy i miasta na prawie powiatu, a 
liczba organizacji pozarządowych jest obecnie pobierana z Banku Danych Lokalnych GUS. Dodatkową zmianą jest sposób 
liczenia przedziałów, który obecnie jest liczony metodą Jenksa, więcej informacji na temat metodologii można zasięgnąć w: Moduł 
społeczny: Część I Aktywność społeczna, https://rcas.slaskie.pl/content/1383048788  

https://rcas.slaskie.pl/content/1383048788
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PODSUMOWANIE CZĘŚCI I 

W pierwszej części raportu przedstawiono obraz sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 

śląskiego. Na wstępie zaprezentowano zagadnienia o charakterze horyzontalnym związane z 

procesami demograficznymi oraz rozwojem gospodarczym. Następnie przedstawiono zarys 

statystyczny w obszarach wyznaczonych zgodnie z celami strategicznymi Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. 

Na podstawie przedstawionych danych można ocenić, że w województwie śląskim pozostają 

aktualne wyzwania związane ze zjawiskiem depopulacji oraz słabnącym tempem rozwoju 

gospodarczego. Z powyższymi zagadnieniami wiąże się również bezpośrednio realizowany w 

regionie proces transformacji. Na negatywną sytuację demograficzną oddziałuje z jednej strony 

fakt, że z roku na rok systematycznie maleje liczba mieszkańców regionu, odnotowywany jest 

ujemny przyrost naturalny z drugiej nakładają się na to procesy migracyjne związane z odpływem 

ludności poza region. Istotnym czynnikiem wpływającym na zmniejszanie się ludności miast jest 

występujące zjawisko suburbanizacji. Sytuację demograficzną pogarsza również wzrost udziału 

osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, przy spadku udziału osób w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym.  

W ramach trwającego procesu transformacji zauważa się zmianę profilu gospodarczego regionu, 

niemniej w dalszym ciągu przemysł tradycyjny jest istotną gałęzią gospodarki w województwie 

śląskim warunkującą społeczno-gospodarcze wyzwania regionu. Województwo śląskie 

charakteryzuje się wysokim udziałem w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto (drugie miejsce po 

województwie mazowieckim), a także silną pozycją w odniesieniu do wartości PKB na 1 

mieszkańca (4. miejsce w kraju po województwach: mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim). 

Pomimo relatywnie wysokiej pozycji gospodarki regionu na tle kraju, zauważalne jest stopniowe jej 

obniżanie – udział w tworzeniu PKB od kilkunastu lat stale maleje, a poziom rozwoju mierzony 

wartością PKB per capita pokazuje, że przewaga rozwojowa nad innymi regionami zmniejsza się. 

Według szacunkowych danych GUS dotyczących kształtowania się wartości PKB w regionach w 

2020 r. województwo śląskie było jednym z trzech województw, które zanotowały spadek wartości 

wytwarzanego PKB względem roku 2019. Dane dotyczące PKB, jak również wartości dodanej 

brutto (WDB), pokazują zróżnicowania w poziomie rozwoju także wewnątrz samego województwa.  

Zarówno demografia jak i zagadnienia gospodarcze stanowią tło dla prowadzonego procesu 

rozwoju województwa. Opisy statystyczne zostały pogłębione w ramach czterech obszarów: 

gospodarka, mieszkaniec, przestrzeń i środowisko oraz zarządzanie i współpraca. 

Ponadto w Raporcie wykonano analizy przestrzenne zróżnicowania poziomu rozwoju 

województwa śląskiego za pomocą wskaźników WRT (Wskaźnik Rozwoju Terytorialnego), Indeksu 

Niedostosowania Społecznego oraz Indeksu Aktywności Społecznej. Przygotowane analizy 

realizowane są na poziomie powiatów województwa śląskiego i prezentują zjawiska społeczno-

gospodarcze za pomocą miar syntetycznych.  
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CZĘŚĆ II – Syntetyczny opis realizacji polityk, programów i strategii 

Część druga raportu przedstawia syntetyczny opis realizacji polityk, programów, strategii 

prezentuje najważniejsze informacje: z realizacji strategii rozwoju województwa (w tym 

wydatkowania środków na poszczególne cele dokumentu), dotyczące toczących się prac 

planistycznych, a także z realizacji polityk i działań sektorowych w podziale na cztery obszary, 

odpowiadające obszarom wskazanym w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, tj.: 

gospodarce, mieszkańcowi, przestrzeni i środowisku oraz zarządzaniu i współpracy. W tej części 

Raportu opisano również działania województwa ukierunkowane na przeciwdziałanie skutkom 

pandemii COVID-19. 

Realizacja strategii rozwoju województwa – analiza wskaźnikowa 

W ramach oceny monitoringowej realizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 

2030” wskazuje się dwie grupy wskaźników: generalne oraz rezultatu. Wśród wskaźników 

generalnych tylko jeden charakteryzował się pozytywną zmianą, pozostałe dwa nie wpisały się  w 

zamierzony trend. 

Wskaźniki rezultatu określone w dokumencie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 

2030” odzwierciedlają zakładany postęp w realizacji działań określonych w ramach celów 

operacyjnych. W ramach Celu strategicznego A: Województwo śląskie regionem odpowiedzialnej 

transformacji gospodarczej cele A.2 i A.3 wpisały się w oczekiwane wskazania, jednakże cel A.1 

wykazywał negatywne trendy. 

W przypadku Celu strategicznego B: Województwo śląskie regionem przyjaznym dla mieszkańca, 

wszystkie cele cechowały się negatywnymi tendencjami, z pojedynczymi pozytywnymi wartościami 

wskaźników w poszczególnych celach.  

W ramach realizacji Celu strategicznego C: Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości 

środowiska i przestrzeni w większości opisywane miary wpisują się w założone tendencje. 

Nieliczne wskaźniki obecne w każdym z celów wykazywały się negatywnymi tendencjami. 

Analiza wskaźników dla Celu strategicznego D: Województwo śląskie regionem sprawnie 

zarządzanym wskazuje na pozytywny poziom realizacji zapisów Strategii w celu D.1. Z kolei w celu 

D.2 wartości wskaźników nie realizowały oczekiwań. 

Należy podkreślić, że duży wpływ na słabe rezultaty osiągania wskaźników we wszystkich celach 

miała trwająca epidemia Covid-19.  

 

Ocena zmian wartości wskaźników (ostatnia kolumna w kolejnych tabelach) została dokonana 

poprzez wskazanie kierunku w jakim podąża wartość wskaźnika: 

▲ wzrost wartości wskaźnika,  

► wartość wskaźnika bez zmian,  

▼ spadek wartości wskaźnika, 

+ wartość dodatnia, 

- wartość ujemna. 

Ponadto odpowiednim kolorem zaznaczono, czy zachodzące zmiany wartości wskaźników mają 

pożądany charakter: 

 kolor zielony – zmiana pozytywna,  

 kolor czerwony – zmiana negatywna. 
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Tabela 13. Wskaźniki generalne realizacji Strategii Rozwoju Województwa.  

NAZWA WSKAŹNIKA  
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
ROK 2018 

WARTOŚĆ 

ROK 2020 
ŹRÓDŁO POŻĄDANY 

TREND OCENA 

Wartość PKB per capita dla województwa w 
stosunku do średniej UE (27 państw), (%)  

43 
(2017) 

45,5 

(2019) 
EUROSTAT  ↑  

▲ 

Saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały na 1 
000 mieszkańców, (osoba)  -0,9 -0,7 GUS BDL  +   -  

Saldo migracji zagranicznych na pobyt stały na 1 
000 mieszkańców, (osoba)  -0,2 -0,04 GUS BDL  +   - 

Oznaczenia w tabeli: ↑ tendencja wzrostowa, ↓ tendencja spadkowa; + wartość dodatnia; - wartość ujemna. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 14. Wskaźniki realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa.  

NAZWA WSKAŹNIKA  
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
ROK 2018 

WARTOŚĆ 

ROK 2020 
ŹRÓDŁO POŻĄDANY 

TREND OCENA 

CEL STRATEGICZNY A Województwo śląskie regionem odpowiedzialnej transformacji gospodarczej  

Cel operacyjny: A.1. Konkurencyjna gospodarka 

Wartość PKB per capita dla województwa w 
stosunku do średniej krajowej, (%)  

103,6 
(2017) 

102,5 

(2019) 
GUS BDL  ↑  

▼ 

Wydajność pracy (WDB/1 pracującego) – Polska 
= 100, (%)  

107,9 
(2017) 

107,1 

(2019) 
GUS BDL  ↑  

▼ 

Odsetek przedsiębiorstw prowadzących 
działalność eksportową (%)  27,2 bd GUS BDL  ↑   

Cel operacyjny: A.2. Innowacyjna gospodarka 

Udział nakładów na B+R w PKB województwa (%)  
0,63 

0,89 

(2019) 
GUS BDL  ↑  

▲ 

Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w 
ogólnej liczbie przedsiębiorstw (%)  20,6 29,5 GUS BDL  ↑  

▲ 

Pracujący w B+R na 1 000 osób aktywnych 
zawodowo, (ECP)66  5,4 6,5 GUS BDL  ↑  

▲ 

Cel operacyjny: A.3. Silna lokalna przedsiębiorczość 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 100 tys. osób w wieku 
produkcyjnym, w tym na terenach wiejskich  

12 424/ 
11 635 

13 415/ 
12 767 

GUS BDL  ↑  
▲ 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1 000 
mieszkańców w gminach do 50 tys. mieszkańców  91,7 97,6 GUS BDL  ↑  

▲ 

CEL STRATEGICZNY B Województwo śląskie regionem przyjaznym dla mieszkańca  

Cel operacyjny: B.1. Wysoka jakość usług społecznych, w tym zdrowotnych 

Średnie dalsze trwanie życia (mężczyźni/kobiety), 
(lata)  73,5/80,9 72,3/80 GUS BDL  ↑  

▼ 

Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. 
ludności  315,8 317,2 GUS BDL  ↓  

▲ 

Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 
100 tys. ludności  492,0 524,8 GUS BDL  ↓  

▲ 

Liczba lekarzy przypadająca na 10 tys. 
mieszkańców  67 68 GUS BDL  ↑  

▲ 

Migracje na pobyt stały zagraniczne wg 
ekonomicznych grup wieku – zameldowania osób 
w wieku produkcyjnym  

641 562 GUS BDL  ↑  
▼ 

Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych 
wychowaniem przedszkolnym w liczbie dzieci w tej 
grupie wiekowej (%)  

89,0 89,2 GUS BDL  ↑  
▲ 
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NAZWA WSKAŹNIKA  
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
ROK 2018 

WARTOŚĆ 

ROK 2020 
ŹRÓDŁO POŻĄDANY 

TREND OCENA 

Cel operacyjny: B.2. Aktywny mieszkaniec 

Ćwiczący w klubach sportowych na 1 000 
mieszkańców  28,2 29 GUS BDL  ↑  

▲ 

Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach 
muzycznych na 1000 ludności  399 106 GUS BDL  ↑  

▼ 

Zwiedzający muzea i oddziały na 1 000 ludności  333,3 99,9 GUS BDL  ↑  ▼ 

Liczba aktywnych organizacji pozarządowych na 
10 tys. mieszkańców  17,9 bd GUS BDL  ↑   

Cel operacyjny: B.3. Atrakcyjny i efektywny system edukacji i nauki 

Liczba studentów na 10 tys. mieszkańców  253 255 GUS BDL  ↑  ▲ 

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu lub 
szkoleniu w wieku 25-64 lata, (%)  6,1 3,4 GUS BDL  ↑  

▼ 

Wskaźnik zatrudnienia mieszkańców w wieku 15-
24 /55-64, (%)  29,7/40,3 29/41 GUS BDL  ↑  

▼ 

CEL STRATEGICZNY C Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości środowiska i przestrzeni  

Cel operacyjny: C.1. Wysoka jakość środowiska 

Udział odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie w ogólnej liczbie zebranych odpadów, 
(%)  

39,1 44,2 GUS BDL  ↑  
▲ 

Udział obszarów prawnie chronionych w 
powierzchni ogółem, (%)  22,0 22,1 GUS BDL  ↑  

▲ 

Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 

w aglomeracji górnośląskiej (g/m3)  
42-47 26-34 GIOŚ  ↓  

▼ 

Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego 

PM2,5 w aglomeracji górnośląskiej (g/m3)  
30-35 20-23 GIOŚ  ↓  

▼ 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające 
oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi 
w ciągu roku w (dam3)  

375 963,7 394 122,3 GUS BDL  ↓  
▲ 

Cel operacyjny: C.2. Efektywna infrastruktura  

Wskaźnik wykorzystania kolei (liczba przejazdów 
rocznie przypadających na mieszkańca)  4,9 3,6 UTK  ↑  ▼ 

Udział energii odnawialnej w produkcji energii 
elektrycznej ogółem (%)  3,2 7,4 GUS BDL  ↑  

▲ 

Odsetek ludności korzystającej z sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym na terenach 
wiejskich, (%)  

95,8/78,3  
88,0/47,6 

95,9/78,9 

88,4/49,3 
GUS BDL  ↑  

▲ 

Cel operacyjny: C.3. Atrakcyjne warunki zamieszkania, kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i 
dostosowanie do zmian klimatu 

Udział terenów zdegradowanych i 
zdewastowanych wymagających rekultywacji w 
powierzchni ogółem (%)  

0,427 0,4 GUS BDL  ↓  
▼ 

Liczba mieszkań w zasobach mieszkaniowych w 
przeliczeniu na 1000 mieszkańców  391,2 401,5 GUS BDL  ↑  

▲ 

Wielkość przewozu pasażerów komunikacją 
miejską (mln)  403,8 203,6 GUS BDL  ↑  

▼ 

Mała retencja wodna ogółem (pojemność ogółem 
w dam3)  13319,5 13 447,8 GUS BDL  ↑  

▲ 

Udział terenów zieleni ogólnodostępnej i 
osiedlowej w miastach (do powierzchni miejskiej 
ogółem, %)  

2,2 2,2 GUS BDL  ↑  

► 
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NAZWA WSKAŹNIKA  
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
ROK 2018 

WARTOŚĆ 

ROK 2020 
ŹRÓDŁO POŻĄDANY 

TREND OCENA 

CEL STRATEGICZNY D Województwo śląskie regionem sprawnie zarządzanym  

Cel operacyjny: D.1. Zrównoważony rozwój terytorialny 

Udział powierzchni gmin objętych obowiązującymi 
planami zagospodarowania przestrzennego w 
powierzchni województwa ogółem (%)  

70,8% 71,8 GUS BDL  ↑  
▲ 

Dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca 
(zł)  2858,00 3 349,71 GUS BDL  ↑  

▲ 

Cel operacyjny: D.2. Aktywna współpraca z otoczeniem i kreowanie silnej marki regionu 

Liczba wystaw międzynarodowych w 
województwie – pozycja wśród województw  4 7 GUS BDL  ↑  

▼ 

Liczba wystaw za granicą – pozycja wśród 
województw  6 7 GUS BDL  ↑  

▼ 

Cel operacyjny: D.3. Nowoczesna administracja publiczna 

Odsetek mieszkańców wykorzystujących Internet 
w kontaktach z administracja publiczną (%)  39,4 bd GUS BDL  ↑   

Oznaczenia w tabeli: ↑ tendencja wzrostowa, ↓ tendencja spadkowa.  

Źródło: opracowanie własne.  

Opracowanie regionalnych strategicznych dokumentów branżowych 

Równolegle z aktualizacją strategii rozwoju województwa, podjęto prace związane z opracowaniem 

regionalnych strategicznych dokumentów branżowych42. W sierpniu 2018 roku przystąpiono do 

opracowania 6 nowych dokumentów strategicznych oraz aktualizacji 6 obowiązujących 

dokumentów, które całościowo mają tworzyć ramy dla polityki rozwoju województwa. Wykaz 

dokumentów wraz z opisem prac podjętych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela. Finalnie 

zakończono pracę nad sześcioma dokumentami. Kolejne cztery dokumenty na koniec roku były w 

bardzo zaawansowanej fazie prac i należy się spodziewać ich finalizacji w 2022 roku. 

Tabela 15. Prace wykonane w 2021 roku w ramach opracowań branżowych. 

NAZWA 
DOKUMENTU 

DEPARTAMENT 
UMWSL/JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNY/A ZA 
PRZYGOTOWANIE 

PRACE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU 

 

DOKUMENTY AKTUALIZOWANE 

Regionalna Polityka 
Rozwoju 

Społeczeństwa 
Informacyjnego 

Śląskie Centrum 
Społeczeństwa 

Informacyjnego /Departament 
Cyfryzacji i Informatyki 

Dokument przyjęty uchwałą Zarządu Województwa 
Śląskiego nr 2840/194/VI/2020 z dnia 9 grudnia 2020 
r. 

Strategia Rozwoju 
Systemu Transportu 

Województwa 
Śląskiego 

Departament Rozwoju 
Regionalnego  

(Referat Regionalne Centrum 
Analiz i Planowania 

Strategicznego) 

W ramach zamówienia publicznego realizowany jest 
Regionalny Plan Transportowy dla Województwa 
Śląskiego. Do końca 2021 r. zostały zakończone 
zadania w ramach Studium analityczno-
prognostycznego, tj. przeprowadzono badania 
ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w 
centrach handlowych, przeprowadzono pomiary 
natężenia ruchu oraz opracowano raport zawierający 
opis uwarunkowań oraz analizę regionalnego 
systemu transportu. 

Strategia Polityki 
Społecznej 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej/Departament 

Dokument przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa 
Śląskiego Nr VI/25/1/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.  

                                                   
42 Szczegółowy Opis Procesu Aktualizacji Strategii (SOPAS) – uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1880/278/V/2018 z 
dnia 16 sierpnia 2018 roku (z późniejszymi zmianami). Wskazany w SOPAS układ dokumentów należy traktować jako ramowy i 
nie wyklucza się podjęcia przez Departamenty i inne komórki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w odrębnym 
trybie innych prac planistycznych. 
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Województwa 
Śląskiego na lata 

2020-2030 

Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Regionalna 

Strategia Innowacji 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2013-2020 

Departament Rozwoju 
Regionalnego  

(Referat Regionalnej Strategii 
Innowacji) 

Dokument przyjęty uchwałą Zarządu Województwa 
Śląskiego Nr 1554/246/VI/2021 z dnia 30 czerwca 
2021 r. 

Strategia Rozwoju 
Kultury w 

Województwie 
Śląskim 

Departament Kultury 

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego 
opracowuje nowy dokument pn.: Strategiczne obszary 
rozwoju kultury województwa śląskiego do 2030 r. 
Dokument jest w fazie końcowej przygotowań. 
Przeprowadzono m.in. badania opinii wśród 
dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury, dotyczące 
projektów miękkich oraz infrastrukturalnych oraz 
opracowano model pracy nad dokumentem mającym 
określić cele i priorytety polityki kulturalnej regionu 
oraz kierunki jej rozwoju. 

Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Województwa 

Śląskiego „Śląskie 
2020+” 

Departament Geodezji, 
Gospodarki 

Nieruchomościami i 
Planowania Przestrzennego 

W ciągu roku odbywały się prace koncepcyjne, 
merytoryczne warsztaty zespołu projektantów 
prowadzone przez Konsultanta ds. zmiany Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Śląskiego 2020+ dot.: aktualizacji harmonogramu 
prac nad zmianą Planu 2020+, zmian w tekście 
Diagnozy oraz aktualizacji opracowania dot. korytarzy 
ekologicznych, omówienia stanowiska Konwentu 
Marszałków dot. planowania przestrzennego, 
konsultacje w zakresie sposobu uwzględnienia w 
dokumencie samorządowych zadań województwa. 

NOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

Regionalna Polityka 
Rozwoju Edukacji 

Województwa 
Śląskiego 

Departament Rozwoju 
Regionalnego  

(Referat Regionalne Centrum 
Analiz i Planowania 

Strategicznego) 

Dokument w trakcie opracowania. W drugiej połowie 
2021 roku dokonano aktualizacji diagnozy, na 
podstawie której wypracowana zostanie warstwa 
strategiczne dokumentu. 

Polityka rozwoju 
gospodarczego 
województwa 

śląskiego 

Departament Gospodarki i 
Współpracy Międzynarodowej 

W grudniu 2021 r. opracowano projekt dokumentu, 
który następnie został przekazany do konsultacji 
społecznych. 
 

Regionalna Polityka 
Miejska 

Województwa 
Śląskiego 

Departament Geodezji, 
Gospodarki 

Nieruchomościami i 
Planowania Przestrzennego 
Współpraca: Departament 

Rozwoju Regionalnego 
(Referat Regionalne Centrum 

Analiz i Planowania 
Strategicznego 

Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa 
Śląskiego nr 2703/297/VI/2021 z dnia 15 grudnia 
2021 r.  

Regionalna Polityka 
Rewitalizacji 

Województwa 
Śląskiego 

Departament Rozwoju 
Regionalnego  

(Referat Regionalne Centrum 
Analiz i Planowania 

Strategicznego) 

Dokument w trakcie opracowania. Projekt dokumentu 
przyjęto uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 
2717/190/VI/2020 z dnia 25.11.2020 r. W 2021 r. 
przygotowano kolejną wersję dokumentu 
uwzględniającą uwagi, które napłynęły w ramach 
konsultacji społecznych. 

Regionalna Polityka 
Zdrowia 

Województwa 
Śląskiego 2030 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych i 

Ochrony Zdrowia 
Współpraca: Departament 

Rozwoju Regionalnego 
(Referat Regionalne Centrum 

Analiz i Planowania 
Strategicznego) 

Dokument przyjęty uchwałą Zarządu Województwa 
Śląskiego nr 2735/299/VI/2021 z dnia 22 grudnia 
2021 r.  
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Polityka Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla 

Województwa 
Śląskiego. 

Regionalna Polityka 
Energetyczna do 

Roku 2030 

Departament Rozwoju 
Regionalnego  

(Referat Regionalne Centrum 
Analiz i Planowania 

Strategicznego) 

Dokument przyjęto Uchwałą Zarządu Województwa 
Śląskiego nr 2873/194/VI/2020 z dnia 9 grudnia 2020 
r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty UMWSL. 

Ponadto w 2021 roku realizowano prace nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji 

oraz nad nowym programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Poniżej 

zamieszczono szczegółowy opis podjętych w tym temacie prac. 

 

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 

Kontynuując zapoczątkowany w 2019 r. proces opracowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji (TPST), na przełomie stycznia i lutego 2021 r. w ramach trzeciego etapu planu 

uspołecznienia TPST odbyło się sześć spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk 

istotnych w procesie transformacji, które pozwoliły na pogłębioną diagnozę problemów w ujęciu 

środowiskowym.  

Uchwałą Zarządu Województwa Nr 800/223/VI/2021 z dnia 31 marca 2021 r. przyjęto pierwszy 

projekt TPST v.01. W kwietniu 2021 roku przeprowadzono warsztaty konsultacyjne z udziałem 

przedstawicieli szerokiego grona interesariuszy, kluczowych dla sprawiedliwej transformacji. W 

okresie od kwietnia do czerwca 2021 r. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego uczestniczyli w cyklu spotkań konsultacyjnych z Instytutem Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych, dotyczących wypracowania linii demarkacji pomiędzy zapisami Krajowego 

Planu Sprawiedliwej Transformacji a zapisami Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 

Województwa Śląskiego. 

Podjęte działania były podstawą do opracowania kolejnej wersji dokumentu. Uchwałą Zarządu 

Województwa Śląskiego Nr 1463/241/VI/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. przyjęto projekt 

Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 – v.02 

i skierowano go do szerokich konsultacji społecznych z mieszkańcami regionu. Do udziału 

w konsultacjach społecznych zaproszono wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, 

partnerów społecznych i gospodarczych. Informacje o przystąpieniu do konsultacji projektu 

opublikowano na podstronie internetowej UMWSL – Sprawiedliwa Transformacja, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu. W ramach ww. konsultacji 

zgłoszono 149 uwag, które zostały przeanalizowane i rozpatrzone. Sprawozdanie z konsultacji 

społecznych zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 1798/258/VI/2021 

z dnia 4 sierpnia 2021 r. Proces konsultacji trwał od 16 do 30 czerwca br.  

Wszystkie opisane powyżej działania przełożyły się na kolejną kluczową dla procesu negocjacji 

środków z FST trzecią wersję TPST przyjętą Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 

1798/258/VI/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. Wersja ta uwzględniała formalne uwagi strony rządowej, 

robocze uwagi Komisji Europejskiej, zalecenia wynikające z raportów PwC oraz uwagi, które 

spłynęły w ramach trwającego w miesiącu czerwcu br. procesu konsultacji społecznych. 

Przedmiotowy dokument został przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Otrzymano kolejne robocze uwagi MFiPR oraz KE, które po rozpatrzeniu i przedyskutowaniu z 

przedstawicielami KE naniesiono na dokument. W grudniu 2021 roku powstała kolejna robocza 

wersja dokumentu TPST, która została przekazana do dalszych konsultacji z MFiPR i KE. 
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Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 

W roku 2021 kontynuowano rozpoczęte w 2019 r. prace nad programem regionalnym realizując 

zasadę partnerstwa oraz wielopoziomowy system zarządzania w ramach specjalnie 

dedykowanych spotkań konsultacyjnych/warsztatów. Przeprowadzono ich w sumie 19 (16 spotkań 

w kwietniu 2021 r., 2 spotkania w maju 2021 r. (6 i 27 maja 2021r.), 1 spotkanie w czerwcu 2021 r. 

(8 czerwca 2021 r.). Spotkania były prowadzone w formule on-line i miały charakter 

prekonsultacyjnych. Głównym celem spotkań było włączenie w proces programowania funduszy 

europejskich dla województwa śląskiego na lata 2021-2027 szerokiego grona interesariuszy, w tym 

przedstawicieli: administracji rządowej i samorządowej, samorządów lokalnych, środowiska 

naukowego, społecznego i gospodarczego, partnerów publicznych, środowisk subregionalnych, a 

także organizacji pozarządowych. 

Prekonsultacje projektu programu FE SL 2021-2027 miały charakter wprowadzenia do konsultacji 

społecznych, które zaplanowano na I kw. 2022 r. Celem spotkań było włączenie partnerów 

publicznych, społecznych oraz gospodarczych jako przedstawicieli środowisk lokalnych, 

subregionalnych i regionalnych w proces planowania funduszy europejskich dla województwa 

śląskiego na lata 2021-2027, w tym środków dedykowanych transformacji społeczno-

gospodarczej. Dyskusja ta wsparła prace nad kolejną, dojrzalszą wersją projektu programu FE SL 

2021-2027. 

W 2021 roku opracowano również trzy kolejne wersje projektu programu FE SL 2021-2027: 

 31 marca 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął pierwszy wstępny projekt programu 

FE SL 2021-2027, który posłużył do przeprowadzenia pierwszych konsultacji dokumentu; 

 4 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął drugi wstępny projekt programu FE 

SL 2021-2027, który uwzględniał wnioski ze spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych w 

kwietniu i maju 2021 r. oraz ujmował zmiany wynikające z przyjętych w czerwcu 2021 r. 

rozporządzeń UE dotyczących funduszy europejskich; 

 3 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt programu FE SL 2027-2027 

v.1.0, uwzględniający pierwsze wnioski z roboczych konsultacji projektu z Komisją Europejską 

(KE). 
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Zadania i wydatki budżetu Samorządu Województwa Śląskiego wraz z jednostkami podległymi w 

ujęciu celów strategii rozwoju województwa 

Informacje dotyczące realizowanych zadań zostały pogrupowane według obszarów zgodnych z 

celami strategicznymi określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”43. 

Suma zgłoszonych wydatków przeznaczona na realizację priorytetów Strategii w 2021 roku 

wyniosła 1 922,3 mln złotych. Wydatki obejmują zadania i projekty realizowane przez 

Departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz ich jednostki i spółki podległe w podziale na trzy 

źródła finansowania: środki własne, środki europejskie oraz inne źródła. 

W badanym okresie najwięcej środków wskazano w Obszarze C: Przestrzeń i środowisko, na który 

wydatkowano środki w wysokości 1 020,8 mln złotych, co stanowiło połowę środków w ramach 

realizacji Strategii. Wydatki w Obszarze B: Mieszkaniec stanowiły ponad 44% wszystkich środków. 

Natomiast w obszarach A: Gospodarka i D: Zarządzanie i współpraca wydatkowano odpowiednio 

niewiele 1,2% i 1% wszystkich środków. Zadania realizowane w obszarze gospodarczym, często 

są poza kompetencjami Zarządu Województwa i realizowane są w głównej mierze poprzez 

finansowania tych działań dla szerokiej grupy beneficjentów w ramach środków europejskich44. 

Obszar D: Zarządzanie i współpraca ma charakter horyzontalny i zarządczy. Powyższe stanowi, 

że wydatki ponoszone przed departamenty i jednostki UMWSL skupiają się w obszarach B i C. 

Tabela 16. Wydatki budżetu Samorządu Województwa Śląskiego wraz z jednostkami podległymi w podziale na 
obszary (cele strategiczne) Strategii i źródła finansowania w 2021 roku (mln zł). 

OBSZARY ŚRODKI WŁASNE 
ŚRODKI 

EUROPEJSKIE 
ŚRODKI Z INNYCH 

ŹRÓDEŁ 
SUMA 

A 8,3 13,1 0,9 22,2 

B 546,2 234,7 79,2 860,0 

C 804,7 179,3 36,9 1 020,8 

D 18,8 0,4 0,4 19,6 

SUMA 1 377,8 427,2 117,4 1 922,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety skierowanej do Departamentów UMWSL. 

                                                   
43 W ramach prac nad przygotowaniem raportów monitoringowych strategii rozwoju województwa od 2015 roku realizowane jest 
badanie ankietowe skierowane do Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i ich jednostek podległych 
nt. realizacji budżetu. W ramach analizy projekty finansowane ze środków europejskich obejmują - m.in. projekty realizowane z 
RPO WSL jedynie przez Departamenty i jednostki podległe UMWSL, natomiast ocena realizacji całego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach konkursów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą stanowi odrębny przedmiot 
analizy. 
44 Osobna analiza realizacji RPO. 
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Wykres 34. Struktura wydatków wg celów strategicznych 
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 
2030” w 2021 r. 

 
 

Wykres 35. Struktura wydatków wg celów operacyjnych 
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” w 
2021 r.45 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet. Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet. 

  

                                                   
45 Niektóre cele nie są widoczne na wykresie ze względu na ich niewielki udział. 
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Wykres 36. Źródła finansowania wydatków ponoszonych na realizację zadań Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego „Śląskie 2030” w 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet. 

Obszar A: Gospodarka 

Łączne wydatki na realizację Obszaru A w 2021 r. stanowiły ok. 22,2 mln zł. Udział wydatków w 

realizacji zapisów Strategii był bardzo niewielki, bo jedynie 1,2%. W ramach tego priorytetu 

Strategia wskazuje na trzy cele operacyjne. 

Na cel operacyjny: A.1. Konkurencyjna gospodarka wykorzystano 4,4 mln złotych, środki na 

realizację zadań pochodziły głownie z dwóch źródeł: środków budżetu oraz z europejskich źródeł 

finansowania. Środki wydane w ramach celu A.1. stanowiły 20% środków wydanych w obszarze 

A. Na realizację celu A.2. Innowacyjna gospodarka przeznaczono ponad 8 mln złotych co stanowiło 

37% środków wydatkowanych w obszarze A (głównie ze środków własnych). Na realizację celu 

operacyjnego A.3. Silna lokalna przedsiębiorczość wykorzystano najwięcej środków, bo 9,5 mln zł 

w większej części finansowane ze środków europejskich. Środki na realizację tego celu wyniosły 

43% wydatków realizowanych w ramach Obszaru A.  

Wykres 37. Wydatki wg celów Obszaru A w 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet. 

Wykres 38. Źródła finansowania wydatków ponoszonych 
na realizację zadań w ramach Obszaru A w 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet. 
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Obszar B: Mieszkaniec 

Łączne wydatki na realizację Obszaru B w 2021 roku wyniosły prawie 860 mln zł, co stanowiło 

44,7% udziału wydatków w realizacji Strategii. W ramach tego priorytetu Strategia wskazuje trzy 

cele operacyjne, przy czym wydatki skupiają się głównie w zadaniach przypisanych do celu B.1. i 

B.2. 

Wydatki na cel operacyjny B.1. Wysoka jakość usług społecznych, w tym zdrowotnych. 

województwa wynosiły 306,6 mln złotych, w większości ze środków europejskich (46%) oraz nie 

wiele mniej ze środków własnych (37%). Realizacja celu B.2. pochłonęła prawie połowę środków 

wydatkowanych w ramach Obszaru B. Na wydatki w celu operacyjnym B.2. Aktywny mieszkaniec 

przeznaczono 391,6 mln złotych, co stanowiło 45% środków zrealizowanych w obszarze B, 

pochodzących w głównej mierze ze środków własnych. Na cel operacyjny B.3. Atrakcyjny i 

efektywny system edukacji i nauki wydano 161,7 mln złotych, co stanowiło 18,8% środków 

wydatkowanych w ramach obszaru B, z czego prawie 85,6% wydatków finansowanych było ze 

środków europejskich. 

Wykres 39. Wydatki wg celów Obszaru B w 
2021 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet. 

Wykres 40. Źródła finansowania wydatków ponoszonych na 
realizacje zadań w ramach Obszaru B w 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet. 

Obszar C: Przestrzeń i środowisko 

Środki wydatkowane na zadania przypisane do realizacji Obszaru C w 2021 r. stanowiły ponad 

połowę wszystkich wydatków i wyniosły 1 020,8 mln zł.  

Środki wykorzystane na cel C.1. Wysoka jakość środowiska wyniosły 2,9 mln złotych, gdzie źródło 

finansowania stanowiły przede wszystkim środki własne a następnie inne źródła finansowania. 

Największe wydatki w analizowanym okresie w ramach Obszaru C przypadły na realizację celu 

operacyjnego C.2. Efektywna infrastruktura, obejmującego m.in. zadania inwestycyjne związane z 

infrastrukturą drogową i komunikacyjną – na ten cel przeznaczono 996 mln złotych, co stanowiło 

prawie 98% środków wydatkowanych w ramach Obszaru C i ponad połowę wszystkich środków 

wydatkowanych w ramach realizacji zadań Strategii (51,8%). Głównym źródłem finansowania 

zadań w tym celu operacyjnym były środki własne (80,1%). W ramach celu operacyjnego C.3. 

Atrakcyjne warunki zamieszkania, kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i dostosowanie do 

zmian klimatu wydatkowano 21,6 mln zł, finansowanych przede wszystkim ze środków 

europejskich (97,8%). 
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Wykres 41. Wydatki wg celów Obszaru C w 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet. 

Wykres 42. Źródła finansowania wydatków ponoszonych na 
realizację zadań w ramach Obszaru C w 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet. 

Obszar D: Zarządzanie i współpraca  

Środki wydatkowane w ramach Obszaru D w 2021 r. stanowiły niewiele ponad 1% wszystkich 

środków wydatkowanych na zadania realizowane w ramach Strategii. Wyniosły one 19,5 mln zł, a 

wydatki ponoszone były głównie w celu operacyjnym D.2. 

W celu D.1. Zrównoważony rozwój terytorialny wydatkowano 741 tys. złotych i były to środki 

pochodzące z środków budżetu własnego. Wydatki w ramach celu D.2. Aktywna współpraca z 

otoczeniem i kreowanie silnej marki regionu wynosiły 12,6 mln zł (64,4% wszystkich środków 

wydatkowanych w ramach Obszaru D), z czego większość pochodziła ze środków własnych.  

W celu D.3. Nowoczesna administracja publiczna wydatkowano 6,2 mln zł finansowanych ze 

środków własnych.  

Wykres 43. Wydatki wg celów Obszaru D w 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet. 

 

Wykres 44. Źródła finansowania wydatków ponoszonych 
na realizację zadań w ramach Obszaru D w 2021r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet. 
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Wydatkowanie środków z RPO WSL 2014-2020 

Zgodnie z Umową Partnerstwa z dn. 21 maja 2014 r. całkowita alokacja na RPO WSL 2014-2020 

wynosi 3 476 937 134 EUR, z tego 72% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFFR) 

oraz 28% z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

 Środki pochodzące z EFRR 2 498 891 499 EUR, 

 Środki pochodzące z EFS 978 045 635 EUR (kwota uwzględnia środki na pomoc 

techniczną w wysokości 118 000 000 EUR). 

W związku z aktualizacją Programu uwzględniającą środki z REACT-EU alokacja środków unijnych 

w Programie została zwiększona o 40 520 285 EUR z EFRR. Środki pochodzące z REACT-EU są 

dedykowane na działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19. Z przedmiotowej puli 

kwotę w wysokości 1 620 811 EUR przeznaczono na pomoc techniczną. 

W ramach RPO WSL 2014-2020 realizowane są instrumenty rozwoju terytorialnego: Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT). Na realizację ZIT/RIT 

zostało przeznaczone 1 043 441 457 EUR, w tym 83 593 457 EUR z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i 959 848 000 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Na potrzeby niniejszego opracowania alokacja (środki UE) została przeliczona na PLN z 

wykorzystaniem kursu księgowego Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2021 r. 

(1€= 4,5960 zł), oraz zgodnie z algorytmem przeliczania środków stanowiącymi załączniki 4a do 

Kontraktu Terytorialnego.  

Wykres 45. Postęp realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – wkład 
UE (PLN) oraz % wykorzystania alokacji – stan na dzień 3 stycznia 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie referatu RRF Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWSL na podstawie danych z LSI 2014 

RPO WSL. 
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Tabela 17. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (stan na 
3.01.2022 r.). 

  KONKURSY 
TRYB 

POZAKONKURSOWY 
INSTRUMENTY 
FINANSOWE*** 

RAZEM 

Alokacja EUR 2 863 796 492 509 888 727 143 772 200 3 517 457 419 

Alokacja PLN  
(wg algorytmu MF) 

12 789 897 202 2 291 757 234 644 240 322 15 725 894 758 

Liczba wniosków wybranych do 
dofinansowania* 

6 445 359 4 6 808 

Wartość wniosków wybranych do 
dofinansowania PLN* 

12 525 401 234 2 174 035 355 771 610 347 15 471 046 936 

Procent alokacji we wnioskach 
wybranych do dofinansowania 

97,93% 94,86% 119,77% 98,38% 

Liczba podpisanych umów* 6 145 357 4 6 506 

Wartość podpisanych umów PLN* 12 224 781 805 2 161 597 019 771 610 347 15 157 989 170 

Procent alokacji w podpisanych 
umowach 

95,58% 94,32% 119,77% 96,39% 

Kwota środków zatwierdzonych 
wniosków o płatność PLN** 

7 749 323 540 1 277 998 900 464 840 448 9 492 162 889 

Procent alokacji w zatwierdzonych 
wnioskach o płatność 

60,6% 55,8% 72,2% 60,4% 

Certyfikacja (środki wnioskowane 
do Komisji Europejskiej) PLN** 

7 986 230 170 1 765 913 663,79 464 840 448 10 216 984 282 

Procent alokacji w środkach 
certyfikowanych  

62,4% 77,1% 72,2% 65,0% 

Alokacja PLN; Kurs do przeliczeń to 1 EUR=4,596 PLN (zgodnie z algorytmem przeliczania środków stanowiącego 
załącznik 4a do Kontraktu Terytorialnego) 

*** w związku z przesunięciami środków na COVID-19, wartości zostaną skorygowane po wprowadzeniu stosownych 
zmian w dokumentach 

Źródło: * opracowanie referatu RRF Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWSL na podstawie danych z LSI 

2014 RPO WSL, stan na 3 stycznia 2022 r. 

 ** opracowanie referatu RRF Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWSL na podstawie danych z SL 2014, stan 

na 3 stycznia 2022 r. 

Do końca 2021 r. rozpoczęto 415 naborów konkursowych na kwotę 14 097,18 mln PLN 

dofinansowania oraz 55 nabory pozakonkursowe na kwotę 2 201,22 mln PLN dofinansowania 

(razem z Pomocą Techniczną), z czego46: 

 Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 189 naborów 

konkursowych na kwotę dofinansowania 8 295,94 mln PLN oraz 20 naborów 

pozakonkursowych na kwotę 989,30 mln PLN dofinansowania; 

 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości: 25 naborów konkursowych na kwotę dofinansowania 

2 215,93 mln PLN oraz 3 nabory pozakonkursowe na kwotę 51,77 mln PLN; 

 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego: 135 naborów konkursowych na 

łączną kwotę 2 326,87 mln PLN dofinansowania oraz 15 naborów pozakonkursowych na 

kwotę 231,85 mln PLN dofinansowania; 

 Wojewódzki Urząd Pracy: 66 naborów konkursowych na kwotę łączną 1 258,44 mln PLN 

dofinansowania oraz 8 naborów pozakonkursowych na łączną kwotę 366,27 mln PLN; 

 Pomoc Techniczna: 8 naborów pozakonkursowych na łączną kwotę 562,02 mln PLN. 

Do końca roku 2021 r. wartość zaangażowanych środków wyniosła 17,07 mld PLN, co stanowi 

108,55% alokacji Programu. 

Dodatkowo z puli REACT- EU w ramach Działania 14.2 zostały wyodrębnione środki w wysokości 

70,6 mln PLN na bieżącą działalność MŚP, przyczyniającą się do utrzymania miejsc pracy 

                                                   
46 Zestawienie nie zawiera naborów anulowanych oraz tych, w których nie wybrano projektów do dofinansowania. 
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zagrożonych likwidacją w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz 

utrzymania konkurencyjności MŚP. Planuje się, że projekty wspierane w ramach tego mechanizmu 

będą pochodziły z listy rezerwowej z naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20. 

W 2021 roku zawarto łącznie 1370 umów w tym: 

 690 umów na łączną kwotę 973 mln zł EFRR oraz  

 349 umów na łączną kwotę 339 mln zł w ramach EFS. 

Tabela 18. Umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zawarte w 2021 r. 

NAZWA I NR OSI 
PRIORYTETOWEJ 

ALOKACJA  
W PLN 

FUNDUSZ 

ZAWARTE UMOWY  
W 2021 ROKU 

LICZBA 
DOFINANSOWANIE 

WKŁAD UE 

I Nowoczesna gospodarka 769764084,168 EFRR 38 70574489,78 

II Cyfrowe Śląskie 441216000 EFRR 30 62473362,36 

III Konkurencyjność MŚP 1627780647,66 EFRR 392 281852233,37 

IV 
Efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii i 
gospodarka niskoemisyjna 

3746503106,052 EFRR 149 297494024,93 

V 
Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzystanie 
zasobów 

932288654,256 EFRR 41 55730820,85 

VI Transport 2120900576,328 EFS 1 84800000 

VII Regionalny rynek pracy 1071767979,528 EFS 19 28420273,46 

VIII 
Regionalne kadry gospodarki 
opartej na wiedzy 

745643467,272 EFS 19 6775792,9 

IX Włączenie społeczne 1246059196,644 EFRR 168 157089450,59 

X 
Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i 
zdrowotna 

1456249595,112 EFS 32 113267508,39 

XI 
Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego 

889299095,016 EFRR 134 63989052,27 

XII Infrastruktura edukacyjna 390202665,828 EFS 7 7713861,78 

XIII Pomoc Techniczna 542328000 EFRR 9 83704815,25 

XIV 
Działania naprawcze w 
kontekście pandemii COVID-19 
- REACT-EU 

178781982,504 EFRR 0 - 

XV 
Pomoc Techniczna - REACT-
EU 

7449247,356  0 - 

RAZEM EFS 4495097738,46  349 339979384,47 

RAZEM EFRR 11671136559,264  690 973906301,46 

OGÓŁEM 16166234297,724  1039 1313885685,93 

Źródło: opracowanie referatu RRF Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWSL na podstawie danych LSI 2014 

RPO WSL. 

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych (RIT) do dnia 3 stycznia 2022 r. podpisano 1 776 umów na łączną kwotę 

dofinansowania 4,52 mld PLN, co stanowi 97,22% wykorzystania alokacji przyznanej na 

instrumenty rozwoju terytorialnego. 
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Największy udział środków finansowych w ramach zawartych umów występuje w osi priorytetowej 

IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, gdzie 

wartość umów wynosi niewiele ponad 22% wszystkich umów zawartych w 2021 roku. Drugą z kolei 

największą wartość umów osiągnięto w priorytecie III Konkurencyjność MŚP (21,45%), a w dalszej 

kolejności w priorytecie IX Włączenie społeczne (11,95%). 

Wykres 46. Udział wartości podpisanych umów w 
2021 roku wg osi priorytetowych RPO WSL 2014-
2020. 

 

Wykres 47. Wartość i ilość podpisanych umów w 2021 r. w 
ramach RPO WSL 2014-2020. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z 
LSI 2014 RPO WSL. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI 2014 
RPO WSL. 

Na potrzeby niniejszego raportu przeanalizowano również wydatkowanie środków w ramach RPO 

WSL 2014-2020 z punktu widzenia realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 

„Śląskie 2030”. Poniższe wykresy obrazują zestawienie umów zawartych w 2021 r. w ramach RPO 

WSL na lata 2014-2020 r. z celami strategicznymi i operacyjnymi wyznaczonymi w Strategii.  

Analiza zestawienia pokazuje, że największą wartość projektów, dla których podpisano umowę w 

2021 roku, wpisuje się w realizację Celu strategicznego C Województwo śląskie regionem wysokiej 

jakości środowiska i przestrzeni ponad 40%. Porównywalny udział wydatkowanych środków 

wskazuje się w Celu strategicznym A Województwo śląskie regionem odpowiedzialnej 

transformacji gospodarczej prawie 30% i niewiele mniej w Celu strategicznym B Województwo 

śląskie regionem przyjaznym dla mieszkańca (22,2%). W Celu strategicznym D Województwo 

śląskie regionem sprawnie zarządzanym wskazano na środki wydatkowane w ramach realizacji 

działań służących wsparciu rozwoju cyfrowych usług publicznych. 

Prawie 1/3 środków finansowych w ramach zawartych umów dotyczyła realizacji kierunków działań 

wskazanych w ramach celu operacyjnego strategii C.3. Atrakcyjne warunki zamieszkania, 

kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i dostosowanie do zmian klimatu. 

I; 5,37%

II; 4,75%

III; 
21,45%

IV; 
22,64%

V; 4,24%

VI; 6,45%

VII; 2,16%

VIII; 
0,51%

IX; 
11,95%

X; 8,62%

XI; 4,87%

XII; 0,58%
XIII; 

6,37%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

 -

 50,00

 100,00

 150,00

 200,00

 250,00

 300,00

 350,00

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
M

ili
o

n
y

wartość umów liczba umów



   

101 

 

Wykres 48. Udział zawartych umów względem celów 
operacyjnych Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego „Śląskie 2030” w 2021 r. 

 

Wykres 49. Udział zawartych umów względem celów 
strategicznych Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego „Śląskie 2030” w 2021 r. 

 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z 
LSI 2014 RPO WSL. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z 
LSI 2014 RPO WSL. 

Inne programy finansowane ze środków europejskich 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) 

W dniu 07.12.2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił konkurs nr 5/2021 dla partnerów 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku w 

ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich w województwie śląskim w ramach konkursu 5/2021 dla Partnerów KSOW, zostało 

złożonych 20 wniosków na łączną kwotę 795 853,43 zł. Limit środków przeznaczonych dla 

Partnerów wynosił 590 000,00 zł. Podpisano 15 umów na realizację operacji, z czego dwóch 

partnerów odstąpiło od realizacji projektu. Zrefundowano 13 operacji na łączną kwotę 424 083,35 

zł, które były realizowane przez partnerów KSOW. 

Ponadto w ramach działania 8 – Plan komunikacyjny Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany był cykl audycji telewizyjnych składający się z 14 
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odcinków dotyczących projektów realizowanych z PROW na terenie poszczególnych Lokalnych 

Grup Działania na łączną kwotę 94 710,00 zł. 

W ramach działań własnych JR KSOW w województwie śląskim zorganizowała wyjazd studyjny 

dla 35 osób do województwa podkarpackiego dla partnerów KSOW. Realizacja działania 

umożliwiła identyfikację rozwiązań i dobrych praktyk poprzez gromadzenie i upowszechnianie 

przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW 2014-2020. Wyjazd 

zorganizowano na kwotę 56 980,00 zł  

W ramach działań własnych JR KSOW w województwie śląskim uczestniczyła w Targach Turystyki 

Weekendowej w Chorzowie wraz z 3 Lokalnymi Grupami Działania z województwa śląskiego , które 

prezentowały swoje rękodzieło, regionalne wyroby oraz zachęcały do zwiedzenia okolic i 

zobaczenia dorobku każdej z nich. Koszt realizacji 64 999,99 zł. 

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 

W 2021 r. we współpracy z Lokalnymi Grupami Rybackimi zostały ogłoszone cztery konkursy: 

1. Utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim i poza nim oraz zdobywanie nowych 

umiejętności zawodowych. 

2. Rybacy, przedsiębiorcy branży rybackiej, organizacje społeczne i instytucje publiczne 

uczestnikami i/lub organizatorami wydarzeń lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych. 

3. Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba”. 

4. Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

Podpisano 20 umów o dofinansowanie na łączna kwotę dofinansowania 1 596 208,00 zł oraz 

rozliczono 13 wniosków o płatność na łączna kwotę 1 631 116,00 zł. Przeprowadzono 13 kontroli 

na miejscu realizacji operacji (nie stwierdzono nieprawidłowości). Dodatkowo w związku z 

pandemią dokonano zmian 34 umów o dofinansowanie głównie przesuwając termin realizacji 

operacji. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w roku 2021 podpisano umowy w 

ramach następujących poddziałań: 

 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność: 245 podpisanych umów na kwotę 25 661 630,42 zł 

(konkursy ogłaszane przez LGD), zrealizowano 276 płatności na kwotę 24 855 258,71 zł. 

 Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 

grupą działania: 5 podpisane umowy na kwotę 3 658 622,00 zł. 

 Poddziałanie 7.2 „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii” – operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”: 8 

płatności na kwotę 8 554 068,25 zł. 

 „Gospodarka wodno-ściekowa”: podpisano 30 umów na kwotę 32 609 655,00 zł, 

zrealizowano 4 płatności na kwotę 5 791 72992 zł. 

 Poddziałanie 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych 

usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury 

„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 

produktów” podpisano 3 umowy na kwotę 2 678 732,00 zł. 

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Interreg 

Europejska Współpraca Terytorialna stanowi Cel 2 Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 

2014-2020 służący realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym. W ramach 

EWT partnerzy z województwa śląskiego korzystają z dwóch programów współpracy 

transgranicznej: Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz Interreg Polska – Słowacja, dwóch 
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programów transnarodowych: Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Interreg Europa Środkowa, 

a także z programu współpracy międzyregionalnej Interreg Europa. 

Jednocześnie trwają prace nad programami Interreg 2021-2027. W listopadzie 2021 r. otwarto 

1 nabór projektów w ramach programu współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa, w 

którym mogą wziąć udział m.in. wnioskodawcy z województwa śląskiego. W pozostałych 

programach Interreg 2021-2027 nabory nie zostały jeszcze uruchomione. 

Działania na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 

W celu dostosowania pracy Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych do nowych 

warunków funkcjonowania, wynikających z pandemii koronawirusa, m.in.: 

 wprowadzona została możliwość pracy zdalnej, 

 ograniczono kontakt bezpośredni pracowników, 

 ograniczono wyjazdy służbowe, 

 korzystano z e-spotkań oraz e-szkoleń, 

 poniesiono także wydatki na zakup środków ochrony osobistej, urządzeń sanitarnych, czy 

dezynfekcję pomieszczeń, 

 dostosowano sposoby i procedury przyjmowania stron/klientów do obowiązujących 

obostrzeń. 

Dyrektorzy instytucji i jednostek opracowali i złożyli wnioski o dofinansowanie działań wynikających 

z walki z pandemią, z których duża cześć uzyskała dofinansowanie. Ponadto dokonywane były 

umowy darowizny, umorzenia podatku od nieruchomości, umorzenia czynszu czy też przesunięcia 

terminów płatności czy realizacji operacji. 

Komisja Europejska, rząd i samorząd województwa bardzo szybko podjęły prace, aby dostosować 

programy operacyjne, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego do 

przekierowania strumienia wszystkich niewykorzystanych dotąd środków, na cel służący 

zapobieganiu negatywnym skutkom pandemii.  

W ramach podjętych działań dążących do łagodzenia skutków epidemii COVID-19, 25 projektów 

zostało zakończonych, natomiast 5 projektów jest w trakcie realizacji. Beneficjentom wypłacono 

środki w łącznej wysokości 88,8 mln zł, z czego w 2021 roku 34,1 mln zł (w tym: 31 mln zł w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3,1 mln zł w ramach współfinansowania z 

budżetu państwa) oraz przekazano do certyfikacji 72 mln zł, z czego w 2021 roku – 62,1 mln zł 

wydatków kwalifikowalnych. 

W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID Zarząd Województwa 

Śląskiego podjął również szereg aktywności w zakresie wsparcia gospodarki regionu oraz jego 

mieszkańców. Jedną z nich było wdrożenie w 2020 roku Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, 

Turystyki i dla Mieszkańca. W 2021 roku nadal kontynuowano część projektów. 

Śląski Pakiet dla Gospodarki47  

Wsparcie gospodarki województwa realizowane było w ramach pięciu filarów: 

I. Pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia 

zwrotnego. 

II. Outplacement oraz wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy. 

III. Wsparcie bezzwrotne, inwestycje w MŚP. 

IV. Samorządowe działania wspierające, regionalne centrum wsparcia MŚP. 

V. Wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie. 

                                                   
47 więcej informacji: https://dlagospodarki.slaskie.pl/  

https://dlagospodarki.slaskie.pl/
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Fundusz Górnośląski SA w ramach działań Rządowej Tarczy Antykryzysowej w ramach I filaru 

udzielał pożyczek płynnościowych do 31 stycznia 2021 roku z Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój. 

W ramach II filaru w roku 2021 kontynuowano działania związane z obsługą Tarczy antykryzysowej 

polegające na weryfikacji wniosków pracodawców o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP i 

wypłacie środków. W roku 2021 wpłynęło 9 019 wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń 

pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych. Po zweryfikowaniu 

wniosków wypłacono środki na dofinansowanie wynagrodzeń 97 226 pracowników na łączną 

kwotę 388 264 124,92 w tym: 

 379 842,39 zł – na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem 

ekonomicznym; 

 45 596,50 zł – na opłacenie składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 

pracowników objętych przestojem ekonomicznym; 

 2 476 873,63 zł – na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z tytułu obniżonego 

wymiaru czasu pracy; 

 482 949,93 zł – na opłacenie składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie 

społeczne pracowników z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy; 

 176 366 381,83 zł – na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych 

przestojem ekonomicznym, albo obniżonym wymiarem czasu pracy; 

 27 895 561,00 zł – na opłacenie składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie 

społeczne pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym, albo obniżonym 

wymiarem czasu pracy; 

 180 533 504,00 zł – na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z określonych branż; 

 18 000,00 zł– na ochronę miejsc pracy dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 

detaliczną w sklepikach szkolnych; 

 65 415,27 zł – na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników którzy wykonują czynności 

zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej. 

Pomocą zostało objętych 97 226 pracowników zatrudnionych przez wnioskodawców, w tym: 

 145 – z tytułu przestoju ekonomicznego; 

 596 – z tytułu obniżenia czasu pracy; 

 58 499 – pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym, albo obniżonym wymiarem 

czasu pracy; 

 37 972 – pracowników z określonych branż; 

 5 – prowadzących sprzedaż detaliczną w sklepikach szkolnych; 

 9 – pracowników wykonujących czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury 

z nim związanej. 

Ponadto mając na celu efektywną bieżącą obsługę wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń 

pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, kontynuowano w roku 

2021 działanie dedykowanego telefonicznego punktu informacyjnego dla wnioskodawców i ich 

przedstawicieli. W ramach wydzielonego numeru telefonicznego dostępnego w godzinach pracy 

WUP w Katowicach, udzielano wsparcia o charakterze informacyjno-konsultacyjnym obejmującym 

szerokie spektrum kwestii związanych z obsługą wniosków składanych w ramach Tarczy 

antykryzysowej. 

W roku 2021 w celu usystematyzowania realizacji zadań związanych z obsługą wniosków o 

dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wprowadzonego Uchwałą Zarządu Województwa 

Śląskiego Nr 656/219/VI/2021 z dnia 17.03.2021 r., na mocy którego w strukturze Wydziału ds. 

Roszczeń Pracowniczych (wcześniej Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych) powstał Zespół ds. Obsługi Tarczy Antykryzysowej, którego zadaniem jest 
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kompleksowa obsługa, w tym rozliczanie, wsparcia na ochronę miejsc pracy, udzielonego przez 

WUP ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w latach 2020-2021. 

W roku 2021 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach udzielił bezzwrotnego wsparcia dla osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia oraz wsparcia pracodawców w utrzymaniu 

miejsc pracy (źródło finansowania RPO WSL). 

Podjęto również działania w zakresie dofinansowania szkoleń dla osób poszukujących pracy i 

pozostających bez zatrudnienia oraz szkoleń dla MŚP, jak również w zakresie subsydiowanego 

zatrudnienia oraz staży – jako narzędzia aktywizacji zawodowej. 

W ramach IV filaru kontynuowano projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane 

z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, w ramach którego m.in. 

organizowane były zagraniczne misje gospodarcze dla przedsiębiorców, wystawy, targi oraz inne 

wydarzenia poświęcone wymianie gospodarczej. W roku 2021 były to np.: misja gospodarcza do 

Gruzji, targi medyczne Arab Health w Dubaju, misja gospodarcza do Chorwacji, MIPIM w Cannes, 

Europejskie Forum Przyszłości na Stadionie Śląskim, EXPO REAL w Monachium, GITEX 

TECHNOLOGY WEEK w Dubaju. 

Śląski Pakiet dla Turystyki48 

Wsparcie turystyki realizowane było w ramach siedmiu filarów, a kwota wsparcia na rok 2021 

wynosiła 84 mln zł: 

I. Kampanie społeczne promujące atrakcyjność turystyczną województwa śląskiego. 

II. Wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych na terenie województwa 

śląskiego. 

III. Wsparcie turystyki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa 

śląskiego. 

IV. Wsparcie i rozwój marek i produktów turystycznych na terenie województwa śląskiego. 

V. Rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej na terenie województwa śląskiego. 

VI. Wsparcie gmin z obszaru turystyki. 

VII. Wsparcie MŚP z branży turystycznej. 

W ramach VI filaru, który odnosił się do wzrostu konkurencyjności całego regionu, realizowane było 

wsparcie funkcjonowania turystyki udzielane w formie pomocy finansowej gminom z terenu 

województwa śląskiego, w szczególności położonych w Beskidzie Śląskim, na Śląsku 

Cieszyńskim, w Beskidzie Żywieckim oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, termin składania 

wniosku wyznaczony był na I kwartał 2021 roku. Wysokość wsparcia wynosiła 10 mln zł, z czego 

jedna gmina mogła wnioskować o wsparcie nie większe niż: 2 000 000 zł – gminy, w których 

stosunek liczby miejsc noclegowych do liczby mieszkańców przekracza wskaźnik 0,5; oraz 500 

000 zł – pozostałe gminy. 

Natomiast w ramach VII filaru pomoc skierowana została do przedsiębiorców z branży turystycznej 

na terenie województwa śląskiego w formie dofinansowania projektów inwestycyjnych 

podnoszących konkurencyjność przedsiębiorców (RPO WSL). Termin składania wniosku 

wyznaczony został do II kwartału 2021 roku. Wysokość wsparcia to alokacja ok. 76 mln zł, a 

maksymalna wartość dofinansowania to 500 000 zł (przy dostępnej alokacji pozwoli na 

dofinansowanie ok. 160-200 przedsiębiorstw), udzielane jako pomoc de minimis o maksymalnej 

wysokości 85%. 

Śląski Pakiet dla Mieszkańca49  

Wsparcie mieszkańców realizowane było w ramach trzech filarów:  

I. Śląskie dla zdrowia: Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych. 

II. Wsparcie ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

                                                   
48 więcej informacji: https://dlaturystyki.slaskie.pl/  
49 więcej informacji: https://dlamieszkanca.slaskie.pl/  

https://dlaturystyki.slaskie.pl/
https://dlamieszkanca.slaskie.pl/
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III. Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. 

Wobec braku stabilizacji sytuacji pandemicznej w kraju Zarząd Województwa w ramach II filaru 

przedłużył realizację projektu „Śląskie pomaga” (RPO WSL 2014-2020) do końca III kwartału 2021 

r. Celem projektu była ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, tj. mieszkańców i pracowników placówek 

opieki całodobowej, domów pomocy społecznej (DPS), zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL) i 

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO) funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. 

Projekt realizowany był w formule partnerskiej, gdzie Liderem było Województwo Śląskie – 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, a Partnerami 183 podmioty 

prowadzące placówki świadczące opiekę całodobową na terenie województwa śląskiego. W 

projekcie wsparcie uzyskały łącznie 234 placówki, w tym: 104 domy pomocy społecznej, 70 

placówek opieki całodobowej oraz 60 zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów opiekuńczo-

pielęgnacyjnych. 

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: 

 Zatrudnienie w placówkach nowych pracowników - realizatorów usług społecznych, którzy 

bezpośrednio sprawowali opiekę nad mieszkańcami, bądź wykonywali pracę na ich rzecz, 

tj. pielęgniarki, opiekunowie medyczni, opiekunowie w DPS, rehabilitanci, pokojowe, 

terapeuci, itp.  

 Doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług społecznych w środki ochrony 

indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-2. Z 

otrzymanych środków Partnerzy zakupili w szczególności: maseczki ochronne, przyłbice, 

rękawiczki jednorazowe, okulary ochronne, fartuchy i kombinezony ochronne, ochraniacze 

na obuwie, środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, testy na SARS-CoV-2 dla personelu 

placówek. 

 Zakup sprzętów niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Ze środków tych 

zakupiono m.in. sprzęt niezbędny do doposażenia izolatek utworzonych w celu 

przeciwdziałania epidemii, w tym: ssaki, koncentratory tlenu, nebulizatory, łóżka i materace, 

stojaki na kroplówki, pulsoksymetry, pościel jednorazową oraz jednorazowe naczynia. W 

ramach walki z epidemią SARS-CoV-2 dokonano również zakupu termometrów 

bezdotykowych, dozowników na płyn do dezynfekcji, generatorów ozonu, oczyszczaczy 

powietrza, lamp bakteriobójczych, mat dezynfekcyjnych, inhalatorów (nebulizatorów), 

sterylizatorów, ciśnieniomierzy, komór dezynfekcyjnych, namiotów ratowniczych (śluz), itp.  

 Prowadzenie przez ROPS linii SENIOR-FON. 

 Usługa prowadzenia miejsc czasowego pobytu z usługami opiekuńczymi/zdrowotnymi 

wraz z testowaniem na obecność wirusa SARS-COV-2 dla mieszkańców oraz kandydatów 

na mieszkańców DPS. Działanie polegało na zapewnieniu minimum 14-dniowego pobytu 

wraz z trzykrotnym testowaniem na COVID-19 mieszkańców DPS powracających z pobytu 

w szpitalu lub kandydatów na mieszkańców DPS. 

 Wypłata nagród dla pracowników DPS za walkę z COVID-19. Środki finansowe 

przeznaczono na wypłatę jednorazowych nagród dla m.in. opiekunów, pokojowych, 

terapeutów, pracowników socjalnych oraz innych osób wykonujących prace bezpośrednio 

z mieszkańcami DPS (z wyłączeniem pielęgniarek i innych zawodów medycznych, które 

otrzymały wsparcie w ramach projektów finansowanych przez NFZ). Ze wsparcia 

skorzystało 71 Partnerów projektu, w tym 103 domy pomocy społecznej. 
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Oprócz działań w ramach Śląskich Pakietów, podjęte zostały także inne aktywności w pozostałych 
obszarach. 

Edukacja i nauka50 

W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz zespołach szkół zorganizowanych przy 

podmiotach leczniczych, zajęcia edukacyjne prowadzone były w sposób tradycyjny. We wszystkich 

szkołach zorganizowanych przy podmiotach leczniczych pacjenci/uczniowie objęci byli opieką. 

Dyrektorzy szkół przyszpitalnych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych bardzo 

rygorystycznie przestrzegali zaleceń sanitarnych, jak również opracowali szczegółowe procedury 

dotyczące reżimu sanitarnego w kierowanych przez nich jednostkach. Pozostałe szkoły i placówki 

pracowały w trybie zdalnym lub hybrydowym.  

Placówki doskonalenia nauczycieli w okresie zamknięcia szkół i placówek oświatowych oferowały 

bogatą ofertę form doskonalenia on-line - przeszkolono w ten sposób ponad 90 000 osób. 

Biblioteki pedagogiczne przez większość 2021 roku były otwarte dla użytkowników, ale w czasie 

nauki zdalnej w szkołach wspierały także szkoły i placówki oraz nauczycieli i uczniów za 

pośrednictwem Internetu. Wśród wielu działań wymienić można m.in. przygotowanie filmów do 

wykorzystania przez terapeutów poradni psychologiczno-pedagogicznych, audiobooków dla 

przedszkoli, bazy internetowych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów, bazy lektur 

on-line, opracowanie narzędzi pracy zdalnej dla nauczycieli, wielu scenariuszy zajęć oraz 

konkursów, udzielanie konsultacji on-line. Biblioteki pedagogiczne oferowały także wiele kursów, 

szkoleń, warsztatów wraz z prezentacjami i materiałami dydaktycznymi na platformach 

edukacyjnych.  

Pracownicy Planetarium Śląskiego w okresie zamknięcia szkół i placówek zajmowali się 

przygotowywaniem materiałów dydaktycznych do powstającego Śląskiego Parku Nauki. Prowadzili 

w mediach społecznościowych cykl porad dla miłośników astronomii i astronautyki „Niebo z 

balkonu” oraz „Kosmos z kanapy”. W roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 prowadzone były 

zajęcia on-line w ramach Akademii Młodego Astronoma, Akademii Odkrywców Kosmosu, 

Młodzieżowego Koła Astronomicznego oraz hybrydowo prowadzone zajęcia w ramach Akademii 

Dojrzałego Astronoma.  

W związku z ogłoszonym stanem epidemii placówki doskonalenia nauczycieli wspierały szkoły, 

nauczycieli, wychowawców oraz uczniów oferując formy doskonalenia oraz materiały dotyczące 

wsparcia zdrowia psychicznego w trudnym okresie pandemii. Centra Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego publikowały za pośrednictwem Internetu porady dla mieszkańców województwa 

dotyczące profilaktyki COVID-19 oraz sposobów radzenia sobie z sytuacją pandemiczną w kraju. 

Szkoły i placówki kontynuowały działania związane z profilaktyką ryzyka zarażenia wirusem 

COVID-19, m.in. poprzez uczestniczenie w akcji szycia maseczek.  

Na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczenia COVID-19 w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Województwo Śląskie przeznaczono w 2021 r. środki w wysokości 90 588,98 zł. 

 

 

 

                                                   
50 Od początku roku 2021 we wszystkich szkołach oraz placówkach oświatowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawieszone 
było prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Zadania edukacyjne prowadzone były za pomocą 
metod i technik kształcenia na odległość. O sposobie zorganizowania nauki zdalnej decydowali dyrektorzy we współpracy z 
nauczycielami, uwzględniając potrzeby oraz możliwości uczniów i rodziców. Od 4 maja 2021 r. nastąpił stopniowy powrót uczniów 
do szkół, od września 2021 r. nauka w szkołach prowadzona była stacjonarnie, z możliwością wprowadzania nauki w systemie 
zdalnym lub hybrydowym w zależności od sytuacji epidemicznej w szkole. Od 20 grudnia 2021 r., na podstawie rozporządzenia 
Ministra Edukacji i Nauki, w szkołach ponownie wprowadzona została obowiązkowa nauka zdalna, która trwała do 7 stycznia 
2022 r. 
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Zdrowie 

Wsparcie z funduszy europejskich trafiło do branży medycznej na sfinansowanie dostaw sprzętu 

ratującego zdrowie i życie mieszkańców regionu, a także na środki ochrony osobistej dla personelu 

medycznego – budżet ogłoszonego naboru w ramach Działania 10.1 Infrastruktura ochrony 

zdrowia to 108,8 mln zł dofinasowania UE.  

W ramach rozstrzygniętego konkursu podpisano 30 umów o dofinansowanie, na łączną kwotę 

dofinansowania 120,8 mln zł (w tym dofinansowanie UE 108,8 mln zł, dofinansowanie z budżetu 

państwa z Kontraktu Terytorialnego 12 mln zł). W ramach wszystkich projektów, na które 

podpisano umowy o dofinansowanie zaplanowano zakup różnego rodzaju sprzętu medycznego za 

ok. 128 mln zł (koszty kwalifikowane) m.in. respiratory, ambulanse, aparaty do oznaczania 

koronawirusa, kompleksowego wyposażenia laboratoriów. 

W ramach podjętych działań dążących do łagodzenia skutków epidemii COVID -19 25 projektów 

zostało zakończonych natomiast 5 projektów jest w trakcie realizacji. Beneficjentom wypłacono 

środki w łącznej wysokości 88,8 mln zł, z czego w 2021 roku 34,1 mln zł (w tym: 31 mln zł w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3,1 mln zł w ramach współfinansowania z 

budżetu państwa) oraz przekazano do certyfikacji 72 mln zł, z czego w 2021 roku - 62,1 mln zł 

wydatków kwalifikowalnych. Ponadto przeprowadzono konkursy ofert na realizację zadania 

własnego Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego, pn. „Promocja zdrowia 

psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”, który uwzględniał minimalizację skutków 

epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Celem konkursu była promocja 

zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym mieszkańców województwa 

śląskiego, jak również zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki 

adekwatnej do ich potrzeb.  

Ponadto przeprowadzono również wiele konferencji oraz warsztatów w formule online: 

 konferencje pn.: „Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży w kontekście pandemii”, w 

której podstawowym celem było wyposażenie nauczycieli, psychologów, pedagogów 

i osoby pracujące w oświacie w niezbędną wiedzę i umiejętności wspierania młodych ludzi 

w różnych okresach rozwojowych w okresie pandemii COVID-19. 

 cykl szkoleń (webinarów i konferencji) promujących zdrowie psychiczne, skierowanych do 

pracowników ochrony zdrowia, którego celem była realizacja zapisów „Śląskiego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022" w zakresie prowadzenia działań na 

rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Obszarami tematycznymi działań 

było: profilaktyka COVID-19 – w kontekście zaleceń psychologicznych i profilaktycznych, 

zalecenia medyczne i psychologiczne w sytuacji kryzysu i przeciążenia oraz wpływ kondycji 

psychicznej na kondycję fizyczną. 

 

 



   

109 

 

OBSZAR: Gospodarka 

Wykaz dokumentów strategicznych realizowanych w obszarze Gospodarka 

Tabela 19. Wykaz dokumentów strategicznych, których realizacja wynika z celów strategii rozwoju województwa wyznaczonych w obszarze Gospodarka. 

LP. NAZWA DOKUMENTU 
DATA I FORMA 

PRZYJĘCIA 
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH 

REALIZACJI DOKUMENTU W ROKU 2021 

CELE 
STRATEGII 
ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO 

„ŚLĄSKIE 2030” 

CZY DOKUMENT WYMAGA 
AKTUALIZACJI? JEŻELI TAK, CZY 

PODJĘTO PRACE W TYM 
KIERUNKU? 

1 
Regionalna Strategia 

Innowacji Województwa 
Śląskiego 2030 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

1554/246/VI/2021  

z dnia 30 czerwca 
2021 r. 

1. Zakończenie w 2021 r. prac nad aktualizacją „Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”.  

2. Realizacja badania ewaluacyjnego pt. „Procesy inteligentnej 

transformacji w województwie śląskim w perspektywie do 

2030 roku. Rola inteligentnych specjalizacji w transformacji 

gospodarczej regionu”, Raport opracowany na zlecenie 

UMWSL przez konsorcjum firm w składzie: Ecorys Polska Sp. 

z o.o. oraz Główny Instytut Górnictwa, Warszawa-Katowice 

2021 r.  

3. „Raporty Roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów 

Specjalistycznych (SO RIS)” prowadzone w obszarach 

specjalizacji regionalnych i inteligentnych regionu. 

4. W 2021 r. zorganizowano 6 warsztatów w ramach dwóch 

projektów, tj.:  

 Projekt "Poprawa wydajności infrastruktury Badawczej i 

Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i 

zrównoważonej współpracy InnoHEIs” (2019-2023), 

 Projekt “Strengthening SME capacity to engage in Industry 

4.0” (2019-2023). Akronim: 40Ready". 

Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg 

Europa. Głównym rezultatem moderowanych warsztatów są 

rekomendacje do Planu Działań opracowywanych w ramach 

powyższych projektów.  

5.Efektem realizacji projektu „Design 4 Innovation” (2017-2021) 
wypracowany został Plan Działań (Action Plan) mający na celu 
rozwój zastosowania designu – zasad poprawnego 
projektowania w przedsiębiorstwach województwa śląskiego dla 

A.1. 
A.2. 
A.3. 

Dokument nie wymaga aktualizacji, 

gdyż został zaktualizowany w 2021 

roku. 
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podniesienia ich konkurencyjności. W Planie Działań założono 
realizację sześciu działań skoncentrowanych na wzmacnianiu 
kompetencji i siły oddziaływania firm projektowych na rozwój 
innowacyjności w regionie, kształtowaniu świadomości w 
zakresie znaczenia designu dla wzmacniania konkurencyjności 
firm i jakości działania jednostek sektora publicznego. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa. 

2 

Program Rozwoju 
Technologii 

Województwa Śląskiego 
na lata 2019 -2030" 

wraz z Prognozą 
Oddziaływania na 

środowisko 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

1902/63/VI/2019  

z dnia 21 sierpnia 
2019 r. 

Realizacja badania ewaluacyjnego pt. „Procesy inteligentnej 

transformacji w województwie śląskim w perspektywie do 2030 

roku. Rola inteligentnych specjalizacji w transformacji 

gospodarczej regionu”, Raport opracowany na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przez konsorcjum 

firm w składzie: Ecorys Polska Sp. z o.o. oraz Główny Instytut 

Górnictwa, Warszawa-Katowice 2021 r. „Raporty Roczne Sieci 

Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)” 

prowadzone w obszarach specjalizacji regionalnych i 

inteligentnych regionu.  

W 2021 r. zorganizowano 6 warsztatów w ramach dwóch 

projektów tj.: 

 Projekt "Poprawa wydajności infrastruktury Badawczej i 

Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i 

zrównoważonej współpracy InnoHEIs” (2019-2023), 

 Projekt “Strengthening SME capacity to engage in Industry 

4.0” (2019-2023). Akronim: 40Ready". 

Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg 
Europa. Głównym rezultatem moderowanych warsztatów są 
rekomendacje do Planu Działań opracowywanych w ramach 
powyższych projektów. 

A.1. 
A.2. 
A.3. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

3 
Polityka rozwoju 
gospodarczego 

województwa śląskiego 

Uchwała Zarządu 
Województwa 
Śląskiego nr 

1406/264/V/2018 
z dnia 19 czerwca 

2018 r. 

1. Realizacja projektu "Promocja gospodarcza regionu oraz 

działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do 

inwestowania i eksportowania". 

2. Udział województwa targach zagranicznych. 

3. Udział w kongresach krajowych o charakterze 

międzynarodowym. 

4. Wspieranie inwestorów w ramach Śląskiego Centrum 

Inwestora i Eksportera. 

5. Realizacja IV filaru Śląskiego pakietu dla gospodarki. 

A.1. 
A.2. 
A.3. 
D.2. 

Dokument wymaga aktualizacji.  

W 2021 r. trwały prace związane z 

przygotowaniem aktualizacji 

dokumentu. W grudniu 2021 r. 

przygotowano projekt pt. "Polityka 

rozwoju gospodarczego województwa 

śląskiego 2030". Obecnie trwają 

konsultacje społeczne dokumentu. 



   

111 

 

4 

Program Rozwoju 

Turystyki w 

Województwie Śląskim 

2020+ 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

2110/222/V/2017 

z dnia 17 

października 2017 r. 

Trwa konsekwentna budowa turystycznych marek 

terytorialnych: Beskidy, Śląsk Cieszyński, Kraina Górnej Odry, 

Jura Krakowsko-Częstochowska oraz produktów turystycznych: 

Szlak Zabytków Techniki, Szlak Orlich Gniazd, trasy rowerowe. 

 

A.2. 
A.3. 
B.2. 
D.2. 

Dokument wymaga aktualizacji. 

Trwają prace nad stworzeniem Polityki 

Rozwoju Turystyki Województwa 

Śląskiego do roku 2030, która zastąpi 

Program Rozwoju Turystyki w 

Województwie Śląskim 2020+. 

Planowany termin przyjęcia nowej 

polityki to II połowa 2022 roku.  

5 

Strategia Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

Województwa Śląskiego 

do roku 2030 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego nr 

V/25/8/2016 z dnia 

27 czerwca 2016 r. 

W ramach realizacji postanowień dokumentu podjęto m.in. 

następujące działania: Realizacja Wojewódzkiego Programu 

Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa 

Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej − 

Owca Plus do roku 2027, wsparcie działalności pszczelarskiej w 

województwie śląskim poprzez patronaty honorowe Marszałka, 

organizacja konkursów: otwarty konkurs ofert na zadania 

publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w 

województwie śląskim, „Inicjatywa sołecka”, „Piękna wieś 

województwa śląskiego”, podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji ludowych i kulturowych naszego regionu w środowisku 

lokalnym poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń 

Wiejskich, zakup pucharów, promocja walorów obszarów 

wiejskich regionu poprzez współorganizację XXI Dożynek 

Województwa Śląskiego oraz udział reprezentacji województwa 

Śląskiego w Dożynkach Prezydenckich w Warszawie, realizacja 

Programu Doświadczalnictwa Odmianowego, realizacja zadań 

związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych. 

A.3. 
C.3. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

 

6 
Plan działań 

transformacji regionu – 
wersja 1.3 

Uchwała Zarządu 
Województwa 
Śląskiego nr 

1286/237/VI/2021 
 z dnia 26 maja 

2021 r. 

Opracowany dokument stanowi bazę i punkt odniesienia dla 

podjęcia działań strategicznych i programowych na rzecz 

transformacji województwa śląskiego, zarówno pod względem 

dywersyfikacji gospodarczej, jak i przemian technologicznych. 

Obejmuje on listę projektów już obecnie realizowanych przede 

wszystkim ze źródeł RPO WSL 2014-2020 jak i wskazuje na 

projekty, których realizacja w najbliższym czasie przyczyni się 

do sprawniejszego procesu transformacji regionu.  

A.1. 
B.1. 
B.2. 
C.3. 

W ramach działań transformacyjnych 

podjęto prace nad Terytorialnym 

Planem Sprawiedliwej Transformacji. 

Docelowo dokument ten zastąpi Plan 

działań transformacji regionu. W 2021 

roku powstał projekt dokumentu, który 

był przedmiotem szerokich konsultacji 

społecznych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty UMWSL. 
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W obszarze Gospodarka zidentyfikowano 6 dokumentów o charakterze strategicznym, w tym w 2021 roku dwa zostały zaktualizowane. W ramach tego 

obszaru możemy wyróżnić dwie grupy dokumentów: szeroko rozumianą przedsiębiorczość (rozwój gospodarczy, MŚP, rozwój działalności branżowych) 

oraz innowacyjność.  

Poniżej przedstawiono statystykę dokumentów strategicznych dla obszaru Gospodarka. 

KATEGORIE ILOŚĆ UDZIAŁY PROCENTOWE 

I – Innowacyjność 2 33,3% 

P – Szeroko rozumiana przedsiębiorczość  4 66,7% 

RAZEM DOKUMENTY W OBSZARZE GOSPODARKA 6 100,0% 

RAZEM WSZYSTKIE DOKUMENTY STRATEGICZNE 50 z czego dokumenty z obszaru Gospodarka stanowią 12% 

Projekty realizowane przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe, finansowane ze środków 

zewnętrznych 

Tabela 20. Projekty realizowane w 2021 roku przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe finansowane ze środków zewnętrznych 
w ramach celów strategii rozwoju województwa wyznaczonych w obszarze Gospodarka. 

LP. PODMIOT NAZWA PROJEKTU CEL PROJEKTU 

INSTRUMENT 
FINANSOWANIA 

– NAZWA 
PROGRAMU 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2021 R. 

1 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

w Bielsku-Białej 

Innova-Fi Instrumenty Finansowe 
dla innowacji 

Ulepszenie projektowania i wdrażania Instrumentów Finansowych jako modelu 
dostarczania Funduszy Strukturalnych. Interreg  

Europa Środkowa 

2 
Departament 

Rozwoju 
Regionalnego 

Sieć Regionalnych Obserwatoriów 
Specjalistycznych w Procesie 

Przedsiębiorczego Odkrywania  
w województwie śląskim  

(SO RIS w PPO – II) 

Usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu oraz 
zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez m.in. rozwój kompetencji Sieci SO RIS 
oraz aktualizację RIS WSL 2020+. 

RPO WSL  
2014-2020 

3 
Departament 

Rozwoju 
Regionalnego 

Improving Research and Innovation 
Infrastructure Performance: from 

Fragmented to Integrated and 
Sustainable Cooperation (InnoHEIs) 

Poprawa wydajności infrastruktury badawczo-rozwojowej i świadczonych usług, 
zapewnienie wydajnego i skutecznego korzystania z tych urządzeń i usług w celu 
zwiększenia roli instytucji szkolnictwa wyższego w promowaniu współpracy naukowej 
i biznesowej. 

Interreg Europa 

4 
Departament 

Rozwoju 
Regionalnego 

Design for Innovation (D4I) 

Wypracowanie planów działań mających za zadanie wykorzystanie designu i zasad 
projektowania przez firmy (a pośrednio także przez współpracujące z nimi instytucje 
i ośrodki naukowe) z terenu województwa, tak by były one bardziej konkurencyjne i 
tworzyły pożądane przez odbiorców produkty i usługi. 

Interreg Europa 
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5 
Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. 
w Bielsku-Białej 

InduCCI – Przemysłu kreatywne  
i przemysły kultury w tradycyjnych 

regionach przemysłowych jako 
motory transformacji gospodarczej  

i społecznej 

W InduCCI środkowoeuropejskie regiony przemysłowe połączyły siły, aby wspólnie 
stawić czoła wyzwaniu, jakim jest wspieranie CCI. Poprzez analizę polityk 
regionalnych i prowadzenie szkoleń zamierzają stworzyć ramy wspierające CCI w 
regionach przemysłowych – na poziomie regionalnym, krajowym i UE. Poprzez 
działania pilotażowe zbadają potencjał CCI jako podmiotu gospodarczego i 
innowatora, a także motoru zmian społecznych i nowej przedsiębiorczości. Za 
pośrednictwem CCI może powstać nowy pionierski duch w środkowoeuropejskich 
regionach przemysłowych – w ten sposób ożywiając dziedzictwo kulturowe. 

Interreg  
Europa Środkowa  

6 

Departament 
Gospodarki  

i Współpracy 
Międzynarodowej 

Standardy Obsługi Inwestora  
w Samorządzie 

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (jst) w zakresie obsługi inwestora 
poprzez szereg działań skierowanych do gmin regionu w celu udoskonalenia jakości 
świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności 
gospodarczej poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność 
zarządzania w obszarze obsługi inwestora. 

Program 
Operacyjny 

Wiedza Edukacja 
Rozwój  

2014-2020 

7 
Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. 
w Bielsku-Białej 

4STEPS W kierunku wprowadzenia 
Przemysłu 4.0 w MŚP 

Wsparcie sektora przedsiębiorstw w zakresie identyfikowania wdrażania rozwiązań 
technologicznych, produktowych lub procesowych związanych z zagadnieniem 
cyfryzacji znanym pod nazwą Industry 4.0 (Przemysł 4.0).  

Interreg  
Europa Środkowa 

8 
Fundusz 

Górnośląski S.A. 

InterSilesia – modelowanie 
działalności eksportowej 

przedsiębiorstw z sektora MŚP 
działających na terenie 
województwa śląskiego 

Wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP 
funkcjonujących na obszarze województwa. 

RPO WSL  
2014-2020 

9 
Fundusz 

Górnośląski S.A. 

Promocja gospodarcza regionu oraz 
działania związane z tworzeniem 

przyjaznych warunków do 
inwestowania i eksportowania 

Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie, wzrost poziomu eksportu MŚP 
z województwa śląskiego, promocja województwa śląskiego pod względem 
zamieszkania i podejmowana pracy. 

RPO WSL  
2014-2020 

10 
Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. 
w Bielsku-Białej 

„Transnational collaborative system 
to bring precision farming innovative 
applications closer to the market & 
address regional specializations in 
Central Europe” Project acronym: 

Transfarm 4.0 

Zwiększenie bezpośredniego oddziaływania rolnictwa precyzyjnego na gospodarstwa 
rolne oraz zwiększenie konkurencyjności europejskich łańcuchów dostaw 
zaawansowanych technologii produkcyjnych. Interreg  

Europa Środkowa 

11 
Fundusz 

Górnośląski S.A. 
Enterprise Europe Network 

Wsparcie MŚP w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych rynków. 
Program COSME 

12 
Departament 

Rozwoju 
Regionalnego 

Strengthening SME capacity to 
engage in Industry 4.0 (40-Ready) 

Wzmacnianie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracowników małych i średnich 
przedsiębiorstw w procesie przejścia gospodarki do modelu Przemysłu 4.0. Interreg Europa 

13 

Departament 
Gospodarki i 
Współpracy 

Międzynarodowej 

Promocja gospodarcza regionu oraz 
działania związane z tworzeniem 

przyjaznych warunków do 
inwestowania i eksportowania 

Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie, wzrost poziomu eksportu MŚP 
z województwa śląskiego, promocja województwa śląskiego pod względem 
zamieszkania i podejmowana pracy. 

RPO WSL  
2014-2020 

14 
Fundusz 

Górnośląski S.A. 
Firma bez barier II 

Stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw, poprzez udzielenie uczestnikom 
projektu kompleksowej pomocy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej 

RPO WSL  
2014-2020 
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działalności gospodarczej. Objętych wsparciem zostanie 48 osób (24K, 24M), z 
obszaru subregionu centralnego woj. śląskiego znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy. 

15 
Rudzka Agencja 

Rozwoju "Inwestor" 
sp. z o.o.  

Rozwój, firma, sukces! 
Wsparcie osób mających zamiar założyć działalność gospodarczą.  

RPO WSL  
2014-2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych przez Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 

W ramach obszaru Gospodarka zidentyfikowano 15 projektów. Projekty możemy przypisać do dwóch kategorii jako szeroko rozumianą innowacyjność 

oraz konkurencyjność. Poniżej krótka statystyka dla obszaru Gospodarka. 

KATEGORIE ILOŚĆ UDZIAŁY PROCENTOWE 

I – Innowacje  5 33,3% 

K – Konkurencyjność 10 66,7% 

RAZEM PROJEKTY W OBSZARZE GOSPODARKA 15 100,0% 

RAZEM WSZYSTKIE PROJEKTY 308 z czego projekty z obszaru Gospodarka stanowią 4,9% 

Zadania realizowane przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe finansowane ze środków 

własnych. 

Tabela 21. Zadania zrealizowane w 2021 roku przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe finansowane ze środków własnych 
w ramach celów strategii rozwoju województwa wyznaczonych w obszarze Gospodarka. 

LP. 
NAZWA 

DEPARTAMENTU/ 
JEDNOSTKI 

NAZWA ZADANIA OPIS ZADANIA 

1 

Departament 
Gospodarki  

i Współpracy 
Międzynarodowej 

GP 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

Realizacja otwartych konkursów ofert na zadania publiczne w dziedzinie działalności 
wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości m.in.: organizacja 
warsztatów, konferencji, seminariów, forów, szkoleń, konkursów, misji oraz innych imprez o 
tematyce gospodarczej, promowanie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych 
Województwa Śląskiego. 

2 

Departament 
Gospodarki  

i Współpracy 
Międzynarodowej 

GP 

Zadania związane ze współpracą zagraniczną 

Obsługa delegacji zagranicznych przybywających do Województwa Śląskiego w ramach 
współpracy partnerskiej – transport, gastronomia, noclegi, wynajem sal, wynajem sprzętu do 
tłumaczenia; organizacja większych liczebnie delegacji zagranicznych pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego. Tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne w czasie oficjalnych 
spotkań, konferencji oraz seminariów będących wynikiem bieżącej realizacji współpracy 
międzyregionalnej; tłumaczenia pisemne przysięgłe i zwykłe. 

3 
Śląski Fundusz 

Rozwoju Sp. z o.o. 
/ KN 

Instrument Wejścia Kapitałowe 
Spółka w 2021 r. kontynuowała nabór w ramach instrumentu finansowego jakim są Wejścia 
Kapitałowe, celem, których było wsparcie przedsiębiorców MŚP w województwie śląskim. 

4 
Departament 

Cyfryzacji  
i Informatyki 

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa  
(trwałość projektu) 

Przedmiotem projektu było zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa 
śląskiego, pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej (ponad 500 km), co zapewniło jej 
neutralność technologiczną i spowodowało, że każdy podmiot rynkowy będzie miał do niej 
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CI dostęp na jednakowych zasadach. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) umożliwia 
operatorom lokalnych sieci dostępowych świadczenie nowoczesnych usług 
szerokopasmowych, docelowo w zakresie NGN, stając się tym samym medium 
umożliwiającym znaczący rozwój usług IT w regionie. 

5 

Departament 
Gospodarki  

i Współpracy 
Międzynarodowej 

GP 

Zadanie związane z promocją gospodarczą 

Organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, kongresach, 
misjach i forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej. 
Budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego, dostęp do elektronicznych baz 
danych i informacji. Druk materiałów, wydawnictw promocyjnych, wykonanie materiałów 
promocyjnych województwa śląskiego itp. 

6 

Departament 
Gospodarki  

i Współpracy 
Międzynarodowej 

GP 

Zadanie związane z promocją gospodarczą 

Wykonanie opracowania „Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030”. 

7 

Departament 
Gospodarki  

i Współpracy 
Międzynarodowej 

GP 

Zadanie związane z promocją gospodarczą 

Nagrody w konkursie dla startupów organizowanym w ramach Europejskiego Forum 
Przyszłości. 

8 
Śląski Fundusz 

Rozwoju Sp. z o.o. 
/ KN 

Konferencja Europejskie Forum Przyszłości 

Spółka była organizatorem trzy-dniowego wydarzenia pn. Europejskie Forum Przyszłości, 
które miało miejsce w dniach 6-8 października 2021 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie. I 
edycja Europejskiego Forum Przyszłości była poświęcona najistotniejszym wyzwaniom 
cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym współczesnego świata.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

W ramach zadań finansowanych ze środków własnych w obszarze Gospodarka wskazano 8 zdań. Wyróżniono dwie kategorie zadań dotyczące 

gospodarki oraz działań z zakresu promocji gospodarczej. Poniżej statystyka dla obszaru Gospodarka. 

KATEGORIE ILOŚĆ UDZIAŁY PROCENTOWE 

G – Gospodarka  4 50% 

GP – Promocja Gospodarcza 4 50% 

RAZEM ZADANIA W OBSZARZE GOSPODARKA 8 100,0% 

RAZEM WSZYSTKIE ZADANIA 387 z czego zadania z obszaru Gospodarka stanowią 2,1% 
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OBSZAR: Mieszkaniec 

Wykaz dokumentów strategicznych realizowanych w obszarze Mieszkaniec 

Tabela 22. Wykaz dokumentów strategicznych, których realizacja wynika z celów strategii rozwoju województwa wyznaczonych w obszarze Mieszkaniec. 

LP. NAZWA DOKUMENTU 
DATA I FORMA 

PRZYJĘCIA 
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH 

REALIZACJI DOKUMENTU W ROKU 2021 

CELE 
STRATEGII 
ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO 

„ŚLĄSKIE 2030” 

CZY DOKUMENT WYMAGA 
AKTUALIZACJI? JEŻELI TAK, CZY 

PODJĘTO PRACE W TYM 
KIERUNKU? 

1 

Program wspierania 

edukacji uzdolnionej 

młodzieży województwa 

śląskiego obowiązujący 

od lipca 2018 roku do 

czerwca 2021 roku 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego nr 

V/50/9/2018 z dnia 

19 marca 2018 r. 

W 2020 roku przeprowadzono konkurs, w którym wyłoniono 29 
stypendystów. Był to ostatni nabór w czasie obowiązywania 
Programu. Program stypendialny zakończony został w VI 2021 
r., obecnie nie jest kontynuowany. 

A.2. 
B.3. 
D.2. 

Realizacja programu została 

zakończona w 2021 roku. 

2 

Program Rozwoju 

Szkolnictwa 

Zawodowego 

Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

346/21/V/2015  

z dnia 12 marca 

2015 r. 

Działania podjęte w ramach realizacji projektu pn. Śląskie. 

Zawodowcy w roku 2021 w ramach: 

1. Podniesienia kompetencji zawodowych uczniów/uczennic i 

ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez 

realizację wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach oraz 

szkoleń/kursów i doradztwa zawodowego zorganizowano 

staże dla 437 uczniów oraz szkolenia/kursy dla 498 uczniów 

a także objęto doradztwem zawodowym 926 uczniów. 

2. Poprawy kompetencji i zdobycia kwalifikacji przez 

nauczycieli zawodu poprzez szkolenia, kursy i studia 

podyplomowe przeprowadzono w 2021 roku dwa nabory 

wniosków szkoleniowych.  

3. Powstania sieci współpracy i partnerstw lokalnych, 

zrzeszających podmioty oświatowe i biznesowe w dn. 26 

października 2021 r. odbyła się II wojewódzka konferencja 

projektu Śląskie. Zawodowcy pt. Szkoła przyszłości, której 

celem było stworzenie okazji do dyskusji nt. potrzeb i 

przyszłości nowoczesnego kształcenia zawodowego oraz 

prezentacja projektu „Śląskie. Zawodowcy” realizowanego 

wraz partnerami biznesowymi dla uczniów szkół 

zawodowych województwa śląskiego. Ponadto 

A.2. 
B.2. 
B.3. 
D.2. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

Dokument będzie zastąpiony 

opracowywaną polityką edukacyjną 

regionu. Nie będzie dokonywana 

aktualizacja. 
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przeprowadzono liczne seminaria oraz wizyty studyjne u 

pracodawców a także regionalne spotkania on-line. 

4. Popularyzacji pozytywnego wizerunku szkolnictwa 

zawodowego poprzez kampanię społeczną publikowano na 

bieżąco posty na serwisach społecznościowych kampanii tj. 

Facebook, Instagram, YouTube, zgodnie z przyjętymi 

harmonogramami.  

Ponadto w 2021 roku r. odbyły się cztery posiedzenia Rady. 

3 

Strategia rozwoju 

kultury w województwie 

śląskim na lata  

2006-2020 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego nr 

II/51/1/2006 z dnia 

28 sierpnia 2006 r. 

Zapisy dokumentu są nadal realizowane. 

A.2. 
A.3. 
B.2. 
C.3. 
D.1. 
D.2. 

Dokument w trakcie aktualizacji. 

4 

Wojewódzki Program 

Opieki Nad Zabytkami w 

Województwie Śląskim 

na lata 2018-2021 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego nr 

V/50/14/2018  

z dnia 19 marca 

2018 r. 

1. Ochrona przez uznanie za pomnik historii obiektu Pszczyna, 

zespół zamkowo-parkowy (Rozporządzenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r., DZ. U. 

2021 poz. 769). 

2. Przeprowadzenie otwartego konkursu wniosków na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  

 

 

A.3. 
B.2. 
C.3. 
D.2. 

Dokument w trakcie aktualizacji. 

Planowane przyjęcie dokumentu w dniu 

24 kwietnia 2022 r. 

5 

Regionalny Plan 

Działań na rzecz 

Zatrudnienia na rok 

2021  

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

1090/231/VI/2021 

 z dnia 5 maja  

2021 r. 

Zadania i przedsięwzięcia ujęte w RPDZ na 2021 r. zostaną 

rozliczone w opracowywanym Sprawozdaniu z Realizacji 

Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnieni za 2021 r. 

Natomiast w sprawozdaniu z RPDZ za 2020 rok 

koncentrowano się na osiągnięciu celu głównego, którym było 

wspieranie aktywności zawodowej osób zamieszkujących 

województwo śląskie, w szczególności skrajnych grup 

wiekowych, kobiet i osób z niepełnosprawnościami. 

Osiągnięcie tego celu nie było łatwe z uwagi na pandemię 

wywołaną wirusem Sars-Cov-2. Konieczne było ograniczenie 

lub zmiana stosowanych do tej pory form wsparcia, na rzecz 

całkiem nowych lub niestosowanych wcześniej rozwiązań. 

Praktycznie wszyscy Partnerzy RPDZ dostosowali swoje 

działania do bieżących potrzeb swoich klientów i aktualnej 

sytuacji na rynku pracy. W efekcie wiele zaplanowanych zadań 

nie zostało zrealizowanych albo zmianie uległa formuła ich 

A.2. 
A.3. 
B.3. 
D.2. 

Plan uchwalany co roku. 
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realizacji, np.: zamiast spotkań, konferencji, targów w 

tradycyjnej formie odbywały się one online. W związku z 

sytuacją epidemiologiczną w Europie i obostrzeniami 

wprowadzanymi indywidualnie przez każde państwo 

odroczeniu uległa realizacja projektów ponadnarodowych z 

partnerami zagranicznymi, realizowanymi również przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Organizacja 

webinarium dla 31 pracodawców i przedsiębiorców woj. 

śląskiego podczas którego zaprezentowano usługi 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz nowoczesne 

narzędzia HR wykorzystywane przez pracodawców i 

przedsiębiorców do rekrutacji pracowników (16.11.2021). 

6 

Strategia Polityki 

Społecznej 

Województwa Śląskiego 

na lata 2020-2030 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego Nr 

VI/25/1/2020 z dnia 

16 listopada  

2020 r. 

Zapisy dokumentu realizowane są przez szeroki zakres 

podmiotów publicznych i niepublicznych. Sposób realizacji 

celów Strategii monitorowany jest nie rzadziej niż na dwa lata. 

Pierwszy monitoring planowany jest na 2022 r.  

B.1. 
B.2. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

7 Program dla młodych 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

911/253/V/2018  

z dnia 17 kwietnia 

2018 r. 

Założeniem "Programu dla Młodych" jest stworzenie młodzieży 

Województwa Śląskiego możliwości rozwoju i kształtowania 

postaw potrzebnych do wzmacniania kapitału społecznego, 

służącego budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Istotę 

działań stanowi partycypowanie młodzieży w procesie 

decyzyjnym, zwłaszcza w sprawach jej dotyczących. Działania 

mają ułatwić młodym zdobywanie doświadczenia, 

wzmocnienie świadomości społecznej i wyposażenie ich w 

kompetencje umożliwiające pełnienie obywatelskich ról w 

przyszłości. W ramach Programu funkcjonuje Młodzieżowy 

Sejmik Województwa Śląskiego – w roku 2021 odbyło się: 8 

sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, wybory 

uzupełniające do Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Śląskiego, akcje społeczne: sadzenie drzew w Nadleśnictwie 

Świerklaniec, "Śląskie Miga", "Koperta Życia", konkurs 

plastyczny "Oczami Powstania", Śląski Dialog Młodzieżowy 

"Pogadajmy po naszemu", Turniej Debat Oksfordzkich MSWŚ 

"Młode Orły", świąteczna akcja pomocy dla bezdomnych 

zwierząt, świąteczna paczka dla Kombatanta, "Piknik nad 

B.2. 
B.3. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 
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wodą" – we współpracy z WOPR Żory. MSWŚ zorganizował 

także Forum Przewodniczących Młodzieżowych Rad oraz 

Konwent Młodzieżowych Sejmików. Ponadto Radni MSWŚ 

uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości 

i 100-lecia III Powstania Śląskiego.  

8 

Program wspierania 

rodziny i systemu pieczy 

zastępczej  

w województwie śląskim 

na lata 2021-2030 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

1960/265/VI/2021  

z dnia 25 sierpnia 

2021 r. 

Prowadzenie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej – 4 

regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz 

Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego. Placówki 

zapewniały całodobową opiekę i wychowanie dzieciom 

wymagającym szczególnej opieki, które ze względu na stan 

zdrowia wymagający szczególnej opieki i rehabilitacji nie mogą 

zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub 

placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

B.1. 
B.2. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

9 

Program 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  

w województwie śląskim 

na lata 2021-2025 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

1431/241/VI/2021  

z dnia 15 czerwca 

2021 r. 

Zorganizowano (w oparciu o wytyczne MRPiPS) 7 

przedsięwzięć w zakresie doskonalenia zawodowego dla 187 

osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. Były to 3-dniowe szkolenia. Udzielono dotacji 

celowych w trybie "małych grantów" 8 inicjatywom NGO 

służącym zwiększeniu dostępności do skutecznych form 

pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i 

zwiększeniu skuteczności oddziaływań korekcyjno-

terapeutycznych wobec osób stosujących przemoc. 

Przeprowadzono badanie potrzeb szkoleniowych członków 

zespołów interdyscyplinarnych i zespołów roboczych ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Udostępniano 

informacje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

m.in. na stronach internetowych Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej i Województwa Śląskiego.  

B.1. Dokument nie wymaga aktualizacji. 
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10 

Regionalny program 

rozwoju ekonomii 

społecznej  

w województwie śląskim 

do roku 2020 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

2428/82/V/2015  

z dnia 22 grudnia 

2015 r. 

W 2021 r. rozpoczęto aktualizację dokumentu, jednak działania 

w nim ujęte były nadal realizowane: diagnozowano i 

monitorowano sytuację sektora ekonomii społecznej w 

województwie; tworzono nowe przedsiębiorstwa społeczne 

oraz podmioty ekonomii społecznej o charakterze 

reintegracyjnym, generujące nowe miejsca pracy; 

kontynuowano działania w ramach regionalnej sieci 

współpracy OWES, wspierano działania na rzecz ekonomii 

społecznej na poziomie gminnym (doradztwo specjalistyczne 

dla JST, włączanie problematyki ekonomii społecznej do 

dokumentów strategicznych gmin, zlecanie zadań publicznych 

przedsiębiorstwom społecznym, stosowanie klauzul 

społecznych, Centra Usług Społecznych); organizowano 

przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-informacyjnym 

adresowane do różnych grup docelowych (fora, konwenty, 

szkolenia, cykle edukacyjne); promowano ekonomię społeczną 

poprzez wdrażanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej 

„Zakup Prospołeczny", prowadzenie portali tematycznych. 

B.1. 
B.2. 

Dokument w trakcie aktualizacji.  

W 2021 r. rozpoczęto prace nad 

aktualizacją dokumentu: zainicjowano 

powołanie zespołu ds. aktualizacji 

RPRES podczas posiedzenia 

Regionalnego Komitetu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej, przeprowadzono 

cykl warsztatów, na których 

wypracowano główne założenia 

Programu, opracowywana była część 

diagnostyczna sektora ekonomii 

społecznej, w 2022 r. kontynuowane są 

prace redakcyjne, planowane jest 

zakończenie aktualizacji w I połowie 

roku. 

11 

Programu 

przeciwdziałania 

ubóstwu i wykluczeniu 

społecznemu  

w województwie śląskim 

na lata 2018-2023 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

816/252/V/2018 

z dnia 10 kwietnia 

2018 r. 

W 2021 r. sporządzono raport „Skala, przyczyny i skutki 

ubóstwa w województwie śląskim – edycja 2021”, zebrano 

dane w ramach badania "Wspieranie seniorów w gminach 

województwa śląskiego w 2020 roku" (WSG-2021) oraz 

zorganizowano 4 posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów. 

Ponadto w realizację Programu wpisuje się również znaczna 

część działań realizowanych w ramach: "Regionalnego 

programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie 

śląskim do roku 2020", Programu pn. „Śląskie dla rodziny – 

Karta Dużej Rodziny” oraz "Programu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 

2021-2030". 

B.1. 
B.2. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

12 

Program pn. „Śląskie 

dla rodziny – Karta 

Dużej Rodziny” 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego nr 

VI/16/10/2019  

z dnia 16 grudnia 

2019 r. 

W ramach programu pozyskiwano partnerów udzielających 

członkom rodzin wielodzietnych, posiadającym Ogólnopolską 

Kartę Dużej Rodziny, zniżek na wybrane produkty/ usługi. 

Zorganizowano konkurs "Przyjaciel Rodziny 2021" oraz 

wręczenie nagród laureatom w powyższym konkursie. W 

ramach zadania przeprowadzono nabór ofert z zakresu polityki 

B.1. 
B.2. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 
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prorodzinnej w trybie pozakonkursowym – małe granty 

prorodzinne.  

Łącznie w ramach programu grantowego dofinansowano 22 

podmioty na kwotę 199 965,16 zł. Ponadto prowadzono stronę 

internetową slaskiedlarodziny.pl, która zawiera m. in. bazę 

zniżek dla rodzin, dobre praktyki laureatów w konkursach z 

obszaru polityki prorodzinnej oraz promuje partnerów 

programu.  

13 

Program współpracy 

Samorządu 

Województwa Śląskiego 

z organizacjami 

pozarządowymi 

oraz podmiotami 

wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku 

publicznego  

i o wolontariacie  

na rok 2022 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego Nr 

VI/38/9/2021 z dnia 

15 listopada 2021 

W ramach współpracy finansowej z NGO: ogłaszano otwarte 

konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację 

zadań publicznych Województwa Śląskiego. Udzielano dotacji 

organizacjom pozarządowym w formie pozakonkursowej na 

realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego. 

Ponadto w ramach współpracy pozafinansowej z 

organizacjami pozarządowymi w regionie realizowano m.in. 

następujące działania:  

1. Obejmowanie honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Śląskiego inicjatyw organizacji 

pozarządowych w ramach promocji ich działalności o 

charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, 

społecznym i turystycznym. 

2. Prowadzenie strony internetowej ngo.slaskie.pl, utworzonej 

specjalnie dla organizacji pozarządowych, na której 

umieszczane są informacje dotyczące funkcjonowania 

organizacji pozarządowych, programy współpracy, akty 

prawne, ogłoszenia dotyczące otwartych konkursów ofert i 

ich rozstrzygnięć. 

3. Ponadto zamieszczane są informacje o wydarzeniach 

organizowanych przez lub dla podmiotów trzeciego sektora, 

zarówno z województwa śląskiego, jak i z całej Polski. 

Strona pełni funkcję informacyjną, edukacyjną, 

poszerzającą wiedzę i budującą świadomość o sposobach 

funkcjonowania podmiotów trzeciego sektora w Polsce. 

4. Poddawanie konsultacjom społecznym projektów aktów 

prawnych, których uregulowania odnoszą się do sfery 

działalności podmiotów trzeciego sektora. Udział 

przedstawicieli trzeciego sektora w zespołach roboczych 

B.1. 
B.2. 

Program uchwalany co roku. 
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powołanych przez Samorząd Województwa oraz komisjach 

otwartych konkursów ofert. 

14 

Program Zdrowego 

Kręgosłupa 

Regionalny Program 

Zdrowotny 

Województwa Śląskiego 

na lata 2017-2021 w 

zakresie wczesnego 

wykrywania deformacji 

kręgosłupa u dzieci w 

wieku szkolnym oraz 

edukacja w zakresie 

ergonomii w 

codziennym życiu 

dziecka 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

1017/256/V/2018  

z dnia 9 maja  

2018 r. 

Realizacja projektów wdrażających RPZ ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
B.1. 
B.2. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

15 

Regionalny program 

rehabilitacji osób  

z chorobami układu 

krążenia na lata  

2019-2023 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

2357/283/VI/2021  

z dnia 27 

października  

2021 r. 

Realizacja projektów wdrażających RPZ ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
B.1. 
B.2. 

Dokument nie wymaga dalszej 

aktualizacji. 

16 

Regionalny program 

rehabilitacji osób 

chorych na nowotwory 

układu pokarmowego 

na lata 2019-2022 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

2374/293/V/2018  

z dnia 16 

października  

2018 r. 

Zabezpieczono kwoty na realizację programu lecz nie złożono 

wniosków na jego realizację. 
B.1. 
B.2. 

Dokument nie wymaga dalszej 
aktualizacji. 

17 

Regionalny program 

rehabilitacji osób  

z zaburzeniami 

psychicznymi 

afektywnymi oraz 

nerwicowymi na lata 

2019-2023 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

2355/283/VI/2021  

z dnia 27 

października  

2021 r. 

Realizacja projektów wdrażających RPZ ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
B.1. 
B.2. 

Dokument nie wymaga dalszej 

aktualizacji. 
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18 

Regionalny program 

rehabilitacji osób  

z zaburzeniami 

psychicznymi 

spowodowanymi 

używaniem alkoholu 

oraz innych substancji 

psychoaktywnych na 

lata 2019-2022 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

2374/293/V/2018  

z dnia 16 

października 

 2018 r. 

Realizacja projektów wdrażających RPZ ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
B.1. 
B.2. 

Dokument nie wymaga dalszej 

aktualizacji. 

19 

Regionalnego programu 

rehabilitacji osób z 

zapalnymi chorobami 

układu kostno-

stawowego  

i mięśniowego na lata 

2019-2023 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

2358/283/VI/2021  

z dnia 27 

października 

 2021 r. 

Realizacja projektów wdrażających RPZ ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
B.1. 
B.2. 

Dokument nie wymaga dalszej 

aktualizacji. 

20 

Regionalny program 

rehabilitacji oddechowej 

jako droga powrotu do 

aktywności zawodowej  

i społecznej na lata  

2019-2023 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

2356/283/VI/2021  

z dnia 27 

października  

2021 r. 

Realizacja projektów wdrażających RPZ ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
B.1. 
B.2. 

Dokument nie wymaga dalszej 

aktualizacji. 

21 

Śląski Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego 

na lata 2019-2022 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

539/27/VI/2019  

z dnia 13 marca 

2019 r. 

Celem głównym Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2019-2022 jest podjęcie szeroko 

zakrojonych działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego 

i zapobiegania zaburzeniom psychicznym mieszkańców 

województwa śląskiego, jak również zapewnienie osobom z 

zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do 

ich potrzeb. W ramach realizacji programu w 2021 r. podjęto 

następujące działania: 

1. Organizacja konkursu ofert na realizację zadania z zakresu 

zdrowia publicznego. 

Organizacja 2 konferencji on-line, w tym 1 z zakresu 

wzmocnienia zdrowia psychicznego osób z grup ryzyka ze 

szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami 

depresyjnymi i osób po próbach samobójczych oraz 

B.1. 
B.2. 

Dokument wymaga aktualizacji.  

Na chwilę obecną nie podjęto prac w tym 

kierunku. 
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związanej z tematyką upowszechnienia środowiskowego 

modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.  

2. Współorganizacja 2 konferencji on-line z zakresu zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Zorganizowano 4 warsztaty on-line z zakresu zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

4. Zakup czasu antenowego i audycji radiowych. 

5. Zakup czasu antenowego i audycji telewizyjnych. 

6. Realizacja cyklu szkoleń online promujących zdrowie 

psychiczne pracowników ochrony zdrowia. 

7. Opracowanie Przewodnika Informacyjnego pt.: Dostępne 

formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji 

zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 

województwie śląskim. 

22 

Zdrowa Matka i Dziecko 

Regionalny Program 

Zdrowotny 

Województwa Śląskiego 

na lata 2018-2022 w 

zakresie poprawy opieki 

nad kobietą w ciąży w 

kontekście budowania 

postaw świadomego 

rodzicielstwa oraz 

wczesnego wykrywania 

i leczenia wad 

rozwojowych u dzieci  

w okresie prenatalnym 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

1423/142/VI/2020  

z dnia 24 czerwca 

2020 r. 

1. Zmiana okresu realizacji RPZ- wydłużenie do 30.06.2022 r. 

(uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 

1423/142/VI/2020 z dnia 24.06.2020 r.). 

2. Realizacja projektów wdrażających RPZ ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

B.1. 
B.2. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

23 

Regionalny program 

rehabilitacji osób z 

chorobami przewlekłymi 

układu kostno-

stawowego  

i mięśniowego na lata 

2019-2023 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

2359/283/VI/2021  

z dnia 27 

października 

 2021 r. 

Realizacja projektów wdrażających RPZ ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
B.1. 
B.2. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

24 

Program polityki 

zdrowotnej w zakresie 

profilaktyki nadwagi i 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

1. Zwiększenie alokacji (uchwała Zarządu Województwa 

Śląskiego nr 894/120/VI/2020 z dnia 22.04.2020 r.). 
B.1. 
B.2. 

Dokument nie wymaga aktualizacji.  



   

125 

 

otyłości wśród dzieci w 

wieku przedszkolnym  

w województwie śląskim 

na lata 2019-2022 

Śląskiego nr 

894/120/VI/2020 

z dnia 22 kwietnia 

2020 r. 

2. Realizacja projektów wdrażających Program ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

25 

Program pn. Centra 

Zdrowia Psychicznego 

w Województwie 

Śląskim – strategia 

rozwoju 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

3090/199/VI/2020  

z dnia 29 grudnia 

2020 r. 

1. Działania z przedmiotowego obszaru realizowane były w 

ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2019-2022. 

2. Zadaniem samorządu województwa było opracowanie 

przedmiotowego dokumentu. 

3. Reforma psychiatrii realizowana jest przez Biuro do spraw 

pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego.  

B.1. 
B.2. 

W chwili obecnej nie przewiduje się 

aktualizacji przedmiotowego 

dokumentu. W przypadku 

wprowadzenia zmian w reformie 

psychiatrii na szczeblu krajowym, 

dokument będzie podlegał aktualizacji. 

26 

Program 

przeciwdziałania 

uzależnieniom  

w województwie śląskim 

na lata 2021-2030 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego nr 

VI/34/10/2021  

z dnia 28 czerwca 

2021 r. 

Udzielono dotacji na realizację zadań ustawowych 

przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii 

uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Dofinansowano 

wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez 

podmioty prowadzące działalność leczniczą z obszaru 

przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Wsparto zadania 

konkursowe w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 

oparciu o procedury określone ustawą z dnia 11 września 2015 

r. o zdrowiu publicznym, realizowane przez organizacje 

pozarządowe, w tym m.in.: przedsięwzięcia w zakresie 

doskonalenia zawodowego dla przedstawicieli różnych 

zawodów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i 

alkoholizmowi; kampania społeczna „Prowadzę jestem 

trzeźwy”; wdrożenie rekomendowanych programów 

profilaktycznych; monitorowano problemy związane z 

zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz problemy 

alkoholowe (raporty, opracowania i sprawozdania). 

B.1. 
B.2. 

Program obowiązuje do dnia 31.03.2022 

na podstawie art. 21 ustawy o zmianie 

ustawy o zdrowiu publicznym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2469), w tym m.in.: ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Ustawa weszła w życie z dniem 

01.01.2022 r. Samorządy wojewódzkie 

zostały zobowiązane do opracowania i 

przyjęcia nowych programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii, które obejmą nowe zadania 

wyznaczone przedmiotową ustawą. 

27 

Regionalna Polityka 

Zdrowia Województwa 

Śląskiego 2030 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

2735/299/VI/2021  

z dnia 22 grudnia 

2021 r. 

Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego 2030 

przyjęta 22 grudnia 2021 r. jest dokumentem programowym o 

charakterze wykonawczym w stosunku do Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego, stanowiącym jej uszczegółowienie w 

obszarze poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego, profilaktyki i 

ochrony zdrowia mieszkańców regionu. Celem głównym 

Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego jest: 

Wydłużenie i poprawa jakości życia mieszkańców regionu.  

A.2. 
B.1. 
B.2. 
D.3. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty UMWSL. 
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W obszarze Mieszkaniec zidentyfikowano 27 dokumentów o charakterze strategicznym, w tym w 2021 roku siedem zostało zaktualizowanych a dwa są 

dokumentami nowoprzyjętymi oraz dwa dokumenty mają charakter roczny, tzn. są opracowywane i przyjmowane w cyklu rocznym. W ramach tego 

obszaru możemy wyróżnić 5 grup dokumentów dotyczących: zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, kultury, edukacji, rynku pracy, szeroko rozumianych 

aspektów społecznych. 

Poniżej przedstawiono statystykę dokumentów strategicznych dla obszaru Mieszkaniec. 

KATEGORIE ILOŚĆ UDZIAŁY PROCENTOWE 

E – Edukacja 2 7,4% 

K – Kultura 2 7,4% 

R – Rynek Pracy  1 3,7% 

S – Zagadnienia społeczne 8 29,6% 

Z – Zdrowie i profilaktyka zdrowotna 14 51,9% 

RAZEM DOKUMENTY W OBSZARZE MIESZKANIEC 27 100% 

RAZEM WSZYSTKIE DOKUMENTY STRATEGICZNE 50 z czego dokumenty z obszaru Mieszkaniec stanowią 54% 

Projekty realizowane przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe, finansowane ze środków 

zewnętrznych 

Tabela 23. Projekty realizowane w 2021 roku przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe finansowane ze środków zewnętrznych 
w ramach celów strategii rozwoju województwa wyznaczonych w obszarze Mieszkaniec. 

LP. PODMIOT NAZWA PROJEKTU CEL PROJEKTU 

INSTRUMENT 
FINANSOWANIA – 

NAZWA 
PROGRAMU 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2021 R. 

1 

Zespół Szkół Specjalnych przy 
Ośrodku Leczniczo-

Rehabilitacyjnym "Pałac 
Kamieniec" sp. z o.o.  

w Kamieńcu 

Laboratoria przyszłości 

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, 
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i 
młodzieży. 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

2 
Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Kuźni 

Raciborskiej 
Laboratoria przyszłości 

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, 
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i 
młodzieży. 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 
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3 

Zespół Szkół Specjalnych im.  
dr. Stanisława Kopczyńskiego 
przy Wojewódzkim Centrum 

Pediatrii "Kubalonka"  
w Istebnej 

Laboratoria przyszłości 

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, 
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i 
młodzieży. 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

4 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy im. Ottona 

Lipkowskiego  
w Krupskim Młynie 

Z głową w przyszłość 

Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia 
ogólnokształcącego, rozwijanie u uczniów, w tym z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, tworzenie w 
szkole warunków do nauczania eksperymentalnego, indywidualizację 
pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.  

RPO WSL  
2014-2020 

5 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy im. Ottona 

Lipkowskiego  
w Krupskim Młynie 

Lepszy start 

Kompleksowe i trwałe wyposażenie 20 uczniów Branżowej Szkoły nr 
13 w Krupskim Młynie w umiejętności i kwalifikacje zawodowe, co 
przyczyni się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie. 

RPO WSL  
2014-2020 

6 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy im. Ottona 

Lipkowskiego 
 w Krupskim Młynie 

Laboratoria przyszłości 

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, 
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i 
młodzieży. 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

7 
Zespół Szkół Specjalnych  

w Skoczowie 
Przystanek Eko Śląsk Cieszyński 

 „Zielona pracownia 2021” 

Utworzenie atrakcyjnej, nowoczesnej, interdyscyplinarnej, przyjaznej i 
twórczej dla uczniów z różnorodnymi niepełnosprawnościami pracowni 
przyrodniczej w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w 
Skoczowie oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości 
ekologicznej. 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 

Katowicach 

8 
Zespół Szkół Specjalnych  

w Skoczowie 
Posiłek w szkole i w domu 

Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących 
publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc 
spożywania posiłków. 

Rządowy program 
„Posiłek w szkole i 

w domu” 

9 
Zespół Szkół Specjalnych  

w Skoczowie 

Nowoczesna edukacja i rewalidacja 
drogą do sukcesu uczniów o 

specjalnych potrzebach 
edukacyjnych  

Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 49 
uczniów, w tym 16 uczennic Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół 
Specjalnych w Skoczowie. 

RPO WSL  
2014-2020 

10 
Zespół Szkół Specjalnych  

w Skoczowie 
Laboratoria przyszłości 

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, 
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i 
młodzieży. 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

11 
Zespół Szkół Specjalnych  

w Skoczowie 
Aktywna tablica 2021 

Rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w 
społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój 

 Aktywna tablica 
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kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w 
nowocześnie wyposażonej szkole. 

12 
Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy  
w Radzionkowie 

Building 21st century competencies: 
learning from the past (Budowanie 

kompetencji XXI wieku: nauka z 
przeszłości) 

Rozwój kompetencji kluczowych 4C (komunikacja, współpraca, 
kreatywność, krytyczne myślenie). Kształtowanie nowego podejście do 
praktyk edukacyjnych w szkołach, skupiającego się na wspólnym 
Europejskim dziedzictwie kulturowym i wspólnej tożsamości. 
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i przedwczesnemu 
kończeniu nauki po przez uatrakcyjnienie rzeczywistości szkolnej. 
Promowanie używania języka angielskiego i narzędzi ICT do 
współpracy i komunikacji między uczniami szkół partnerskich. 

Erasmus+ 
akcja KA2 

13 
Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy  
w Radzionkowie 

We need each other (Potrzebujemy 
siebie wzajemnie) 

Włączenie społeczne młodzieży, rozwijanie kompetencji społecznych, 
obywatelskich i międzykulturowych wszystkich uczestników projektu, w 
szczególności: zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej 
propagowanie, kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie 
empatii, tolerancji i zaangażowania obywatelskiego, inspirowanie do 
działań proekologicznych, angażowanie się w działania na rzecz 
społeczności szkolnej i lokalnej, kształtowanie umiejętności działania 
zespołowego, współdziałanie z organizacjami społecznymi 
umożliwienie wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń, 
rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczenia w nowych 
dziedzinach, wzrost świadomości funkcjonowania w społeczeństwie 
obywatelskim, kształtowanie nawyków planowania i wykonywania 
powierzonych zadań, wzrost praktycznych umiejętności korzystania z 
języka angielskiego. 

Erasmus+ 
akcja KA2 

14 
Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy  
w Radzionkowie 

Laboratoria przyszłości 

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, 
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i 
młodzieży. 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

15 

Zespół Szkół Specjalnych przy 
Uzdrowisku Goczałkowice-

Zdrój sp. z o.o.  
w Goczałkowicach-Zdroju 

Laboratoria przyszłości 

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, 
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i 
młodzieży. 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

16 
Zespół Szkół Specjalnych przy 

Ośrodku Terapii Nerwic dla 
Dzieci i Młodzieży w Orzeszu 

Każdemu dziecku na przeciw przez 
naukę i terapię do zdrowia 

Rozwój kompetencji kluczowych i społecznych oraz kreatywności 
wśród uczniów. 

RPO WSL  
2014-2020 

17 
Zespół Szkół Specjalnych przy 

Ośrodku Terapii Nerwic dla 
Dzieci i Młodzieży w Orzeszu 

Laboratoria Przyszłości 

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, 
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i 
młodzieży. 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

18 
Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy  
w Kuźni Raciborskiej 

Kuźnia Talentów! 

Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego wśród 
min. 30 uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej 
poprzez organizację zajęć podnoszących kompetencje kluczowe, 

RPO WSL  
2014-2020 
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umiejętności uniwersalne, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz 
stworzenie w szkole pracowni matematyczno-przyrodniczej i wzrost 
poziomu nauczania poprzez wsparcie nauczycieli, którzy podniosą 
swoje umiejętności i kompetencje zawodowe. 

19 

Zespół Szkół Specjalnych przy 
Śląskim Centrum 
Rehabilitacyjno-

Uzdrowiskowym im. dr Adama 
Szebesty w Rabce-Zdroju  

sp. z o.o. 

Laboratoria Przyszłości 

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, 
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i 
młodzieży. 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

20 
Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Jaworzu 
Laboratoria Przyszłości 

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, 
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i 
młodzieży. 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

21 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego im. 
Janusza Kusocińskiego w 

Raciborzu 

Laboratoria Przyszłości 

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, 
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i 
młodzieży. 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

22 

Zespół Szkół Specjalnych przy 
Wojewódzkim Szpitalu 

Rehabilitacyjnym  
dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju 

Laboratoria Przyszłości 

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, 
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i 
młodzieży. 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

23 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla 

Niesłyszących i 
Słabosłyszących im. Marii 

Grzegorzewskiej w Raciborzu 

Laboratoria Przyszłości 

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, 
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i 
młodzieży. 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

24 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla 

Niesłyszących i 
Słabosłyszących im. Marii 

Grzegorzewskiej w Raciborzu 

Aktywna Tablica 2021 

Rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w 
społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój 
kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w 
nowocześnie wyposażonej szkole. Wykorzystanie zakupionej 
infrastruktury edukacyjnej i narzędzi Technologii Informacyjnej i 
Komunikacyjnej do potrzeb rehabilitacji i kształcenia uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Aktywna tablica 

25 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla 

Niesłyszących i 
Słabosłyszących im. Marii 

Grzegorzewskiej w Raciborzu 

Profesjonalne szkolnictwo zawodowe 
– pewna praca 

Wsparcie 54 uczniów: 30 uczniów technikum (18 chłopców i 12 
dziewcząt), 24 uczniów szkoły branżowej I stopnia (14 chłopców i 10 
dziewcząt). 

RPO WSL 
 2014-2020 

26 
Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego 
Śląskie. Inwestujemy w talenty –  

VI edycja 

Podwyższenie do 31 grudnia 2022 r. potencjału edukacyjnego 
uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych szczególnie 
uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, 

RPO WSL  
2014-2020 
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informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, ze szkół 
ponadpodstawowych znajdujących się na terenie województwa 
śląskiego poprzez wsparcie stypendialne udzielane w okresie roku 
szkolnego 2020/2021 oraz 2021/2022, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

27 
Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego 
Śląskie. Zawodowcy 

Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa 
Śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla 
około 1998 uczniów/uczennic poprzez udział w stażach, szkoleniach, 
kursach doradztwie oraz podniesienie kompetencji około 370 
nauczycieli, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodów, a także wypracowanie modelowego 
rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem. 

RPO WSL  
2014-2020 

28 
Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.  
w Bielsku-Białej 

Trzeci Wymiar Edukacji 

Poszerzenie oferty edukacyjnej obszaru pogranicza o kurs oferujący 
nabycie kompetencji technologicznych potrzebnych na rynku pracy 
pogranicza oraz moderowanie współpracy pomiędzy placówkami 
edukacyjnymi.  

Interreg V-A Polska 
– Słowacja  
2014-2020 

29 Departament Inwestycji 
Planetarium-Śląski Park Nauki. 

Modernizacja i rozbudowa 
Planetarium Śląskiego w Chorzowie 

Podniesienie jakości świadczonych przez Planetarium usług 
edukacyjnych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod 
poszerzania wiedzy i umiejętności wykraczających poza program 
nauczania na wszystkich poziomach edukacji. Przedsięwzięcie ma 
przybliżyć społeczeństwu regionu wiedzę o Wszechświecie oraz 
stworzyć nową jakość w przestrzeni publicznej, umożliwiającą 
przenikanie się nauki, kultury, rekreacji i sztuki – poszerzenie lokalnej i 
regionalnej bazy edukacyjnej, kształtowanie postaw otwartych na 
zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych środowisk 
szkolnych i akademickich, oferowanie pomocy metodycznej, 
organizowanie wykładów, kursów i szkoleń.  

RPO WSL 
 2014-2020 

30 
Muzeum Śląskie  

w Katowicach 

Przebudowa i adaptacja 
zabytkowego budynku dawnej łaźni 

Gwarek na magazyn studyjny 
Muzeum Śląskiego w Katowicach 

Ochrona i rozwój zasobów kultury oraz kulturowego dziedzictwa 
materialnego i niematerialnego Górnego Śląska, łącząc ze sobą w 
kompleksowy sposób rewitalizację infrastruktury poprzemysłowej ze 
stworzeniem unikatowej oferty edukacyjno-kulturalnej oraz ochroną 
zabytków techniki. 

Program Kultura 

31 Muzeum Powstań Śląskich 
Śladami Soli ziemi czarnej –  

edycja V 

Cele projektu: przekazanie informacji z zakresu toku realizacji filmu i 
historii Śląska w atrakcyjnej, praktycznej formie, wykształcenie w 
uczestnikach zainteresowań produkcją filmową i historyczną, a także 
rozwój ich kreatywności w sferze kultury, wyposażenie uczestników w 
umiejętności, które w przyszłości pozwolą im tworzyć kolejne filmowe 
produkcje, walka z wykluczeniem społecznym poprzez zorganizowanie 
warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży z „trudnych” dzielnic oraz 
domów dziecka; walka z wykluczeniem społecznym poprzez 
zorganizowanie warsztatów filmowych dla ludzi starszych i osób z 
niepełnosprawnościami; włączenie uczestników do obiegu 

Kultura dostępna  
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kulturalnego i zapewnienie im dostępu do kultury oraz dóbr historii 
Górnego Śląska uczczenie przypadającej w 2021 roku 100. rocznicy 
wybuchu III Powstania Śląskiego oraz Plebiscytu na Górnym Śląsku. 

32 
Instytucja Filmowa "Silesia-

Film" w Katowicach 

Śląskie Digitarium. Digitalizacja i 
udostępnianie zasobów instytucji 
kultury województwa śląskiego 

Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury województwa śląskiego 
w drodze ustanowienia kompleksowego systemu digitalizacji i 
prezentacji zbiorów. 

RPO WSL  
2014-2020 

33 

Instytucja Kultury Ars 
Cameralis Silesiae Superioris 
– Górnośląski Festiwal Sztuki 

Kameralnej w Katowicach 

Atlas pamięci – Wystawa na 40-lecie 
Solidarności – architektura 

zewnętrzna 

Upamiętnienie 40 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność". 
Propagowanie idei ruchu społecznego oraz poczucia wspólnoty. 
Popularyzacja wiedzy historycznej. Upowszechnienie nowoczesnych 
technologii poprzez instalacje multimedialne, będące atrakcyjne dla 
odbiorcy w każdym wieku. 

Fundusz Promocji 
Kultury – Program 

Infrastruktura 
kultury 

34 

Instytucja Kultury Ars 
Cameralis Silesiae Superioris 
– Górnośląski Festiwal Sztuki 

Kameralnej w Katowicach 

Festiwal Ars Cameralis 2021 – 
Wszechświaty równoległe 

W zamierzeniu wystawa miała wprowadzać zwiedzających w 
specjalnie wykreowany wszechświat, bazując na perspektywie 
psychologicznej. 

Fundusz Promocji 
Kultury – Program 

Infrastruktura 
kultury 

35 Zamek Cieszyn 
Polska dostępna – dostępność  

do zaprojektowania 

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych poprzez 
wyszukanie potencjalnych innowatorów oraz udzielenie im wsparcia 
merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w 
formie grantu na rozwój ich pomysłów. Projekt zakłada opracowanie 
innowacji adresowanych do seniorów oraz osób z 
niepełnosprawnościami. Wsparcie finansowe otrzyma 40 innowacji 
społecznych, a 4 o największym potencjale do zastosowania na 
szeroką skalę zostanie opracowanych w wersji finalnej i 
upowszechnionych, promowanych i włączonych do polityk publicznych. 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 

36 Zamek Cieszyn 
Human Cities: Creative works with 

small and remote places 2020-2024  

Zbudowanie aktywnych, lokalnych wspólnot poprzez działania w 
przestrzeni publicznej. Idea polega na włączaniu mieszkańców w 
każdym wieku, z różnym doświadczeniem zawodowym, o różnym 
stopniu sprawności. Cały proces sprzyja zdobywaniu nowych 
kompetencji, integracji społecznej, ale też budowaniu tożsamości w 
oparciu o zdobytą wiedzę na temat historii miejsca, w którym się żyje. 
Każdy z partnerów projektu współpracuje ze społecznością/miejscem 
narażonym na marginalizację. 

Program 
Kreatywna Europa 

37 
Biblioteka Śląska  

w Katowicach 

Biblioteka totalna – zakup 
niezbędnego wyposażenia do pracy 

zdalnej biblioteki oraz do 
świadczenia profesjonalnych usług 

Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności 
kulturalnej Biblioteki Śląskiej – również w czasie pandemii oraz w 
sytuacjach wymagających ograniczenia bezpośredniego kontaktu z 
użytkownikami. 

Infrastruktura 
kultury 

38 
Biblioteka Śląska  

w Katowicach 
Książka – podróż bez walizki 

Realizacja festiwalu literackiego, którego motywem przewodnim były 
podróże. Zadanie skierowane było do osób osadzonych w wybranych 
ośrodkach penitencjarnych w województwie śląskim. 

Promocja 
czytelnictwa 

39 
Muzeum "Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie" 

Na ratunek drewnu – konserwacja 
zabytkowych budynków 

Konserwacja zabytkowych obiektów kubaturowych stanowiących 
część ekspozycji terenowej Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 
w Chorzowie”. 

Program Ministra 
Kultury i 

Dziedzictwa 
Narodowego 2022 
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40 
Biblioteka Śląska  

w Katowicach 

Śląskie Digitarium. Digitalizacja i 
udostępnienie zasobów instytucji 
kultury województwa śląskiego 

Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury województwa śląskiego 
w drodze ustanowienia kompleksowego systemu digitalizacji i 
prezentacji zbiorów. 

RPO WSL  
2014-2020 

41 
Muzeum Śląskie  

w Katowicach 

Zwiększenie dostępności Muzeum 
Śląskiego w Katowicach dla osób  

ze szczególnymi potrzebami – etap II 

Zwiększenie dostępności instytucji dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. Realizowane w ramach projektu prace obejmujące 
budowę windy zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
przyczynią się do poprawy komunikacji i bezpieczeństwa 
zwiedzających, w szczególności osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się.  

Infrastruktura 
kultury 2021 

42 
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" 
im. St. Hadyny w Koszęcinie 

Muzyczne re-transmisje. 
Tworzenie mostów kulturalnych 

 w relacjach środowisk muzycznych 
Norwegii i Polski 

Nawiązanie i rozwój partnerstwa pomiędzy chórem z Trondheim 
Symfonic Orchestra (TSO) oraz Zespołem "Śląsk". 

Kultura 

43 
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" 
im. St. Hadyny w Koszęcinie 

Modernizacja wentylacji i klimatyzacji 
pomieszczeń Sali Widowiskowej i 

Sali dydaktycznej/baletowej w 
Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk” 

Stworzenie warunków do prawidłowego utrzymania parametrów 
powietrza w Sali Widowiskowej i sali dydaktycznej/baletowej. 
Modernizacja układu wentylacji i instalacji klimatyzacyjnej doprowadzi 
do uzyskania komfortu cieplnego dla osób tam przebywających oraz 
ułatwi pracę czułych urządzeń i instrumentów muzycznych 
umieszczonych w salach. Analiza stanu istniejącego wykazała braki w 
wymaganych przepisami parametrach temperatury i wilgotności 
powietrza dla tego typu pomieszczeń. 

Dotacja celowa na 
wydatki 

inwestycyjne ze 
środków 

finansowych 
Ministra Kultury i 

Dziedzictwa 
Narodowego 

44 
Instytut Myśli Polskiej im. 

Wojciecha Korfantego 
Śląskie Digitarium  

Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury województwa śląskiego 
w drodze ustanowienia kompleksowego systemu digitalizacji i 
prezentacji zbiorów. 

RPO WSL  
2014-2020 

45 
Muzeum Górnośląskie  

w Bytomiu 

Integracja i mobilizacja danych  
o różnorodności biotycznej 

Eukaryota  
w zasobach polskich instytucji 

naukowych (IMBIO) 

Otwarcie dostępu do danych o różnorodności biologicznej organizmów 
jądrowych (Eukaryota), znajdujących się w zasobach instytucji 
partnerskich. Jest on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie 
danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej lub pozostających 
poza siecią.  

RPO WSL  
2014-2020 

46 
Muzeum Górnośląskie  

w Bytomiu 

Termomodernizacja budynku przy  
pl. Jana III Sobieskiego 2  

wraz z podniesieniem 
bezpieczeństwa p.poż. 

Poprawa energooszczędności i efektywności cieplnej budynku, 
zwiększenie pow. użytkowej, unormowanie warunków klimatycznych w 
magazynach zbiorów, podniesienie jakości warunków zwiedzania 
placówki oraz bezpieczeństwa zwiedzających, pracowników i zbiorów, 
a także poprawa warunków pracy. 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

47 
Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu 
KROK DO PRZODU 

Nabycie nowych lub zwiększenie kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych przez 35 osób-pracowników zagrożonych zwolnieniem, 
przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych z przyczyn niedotyczących 
pracownika lub odchodzących z rolnictwa, mieszkających lub 
pracujących na terenie miasta Zabrze oraz podjęcie zatrudnienia przez 
14 UP i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 21 UP do 
30.04.2023. 

RPO WSL  
2014-2020 
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48 
Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu 

Zakup wyposażenia do mobilnego 
laboratorium dokumentacji 

dziedzictwa górniczego 

Zwiększenie skuteczności ochrony i dokumentacji dziedzictwa na 
terenie Górnego Śląska oraz rozszerzenie oferty kulturalnej dzięki 
wdrożeniu nowoczesnych technologii przez Muzeum przy 
wykorzystaniu wspomnianego wyżej mobilnego laboratorium 
dokumentacji dziedzictwa górniczego. 

Środki z budżetu 
państwa 

49 
Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu 
Centrum aktywizacji społeczno-

zawodowej w Zabrzu 

Podniesienie poziomu aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnic 
Miasta Zabrze: Biskupice, Centrum Południe, Centrum Północ, Guido, 
Maciejów, Mikulczyce, Zaborze Południe, Zaborze Północ, Zandka, 
poprzez działania oparte o samopomoc i wolontariat, animację lokalną, 
organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców oraz działania 
kulturalne prowadzone przez Centrum Aktywizacji Społeczno-
Zawodowej, a także wzmocnienie potencjału społecznego u 208 
mieszkańców ww. dzielnic, zagrożonych wykluczeniem społecznym i 
potencjału zawodowego u 92 osób z ww. grupy (łącznie 300 osób) za 
pomocą indywidualnie dobranego wsparcia. 

RPO WSL  
2014-2020 

50 Opera Śląska w Bytomiu 
Śląskie Digitarium. Digitalizacja i 
udostępnianie zasobów instytucji 
kultury województwa śląskiego 

Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury województwa śląskiego 
w drodze ustanowienia kompleksowego systemu digitalizacji i 
prezentacji zbiorów. 

RPO WSL  
2014-2020 

51 Opera Śląska w Bytomiu 

Przeprowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich 

oraz robót budowlanych w celu 
zwiększenia atrakcyjności Opery 
Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa 

kulturowego 

Zachowanie i zabezpieczenie obiektu dziedzictwa kulturowego, a także 
poprawa jego atrakcyjności kulturalnej oraz stworzenie odpowiednich 
warunków do rozwoju i powstania nowej oferty kulturalnej Opery.  RPO WSL  

2014-2020 

52 
Filharmonia Śląska im. H. M. 

Góreckiego w Katowicach 
Gdy pieśni śpiewają – Mistrz i Uczeń 

– H. M. Górecki i E. Knapik 

Światowe premiery fonograficzne kompozycji Profesora Eugeniusza 
Knapika na 10. rocznicę śmierci Henryka Mikołaja Góreckiego 
Góreckiego – podwójna płyta powstała z udziałem zespołu Filharmonii 
Śląskiej – Śląską Orkiestry Kameralnej i znakomitych solistów: Sylwia 
Olszyńska, Monika Sendrowska, Tomasz Rak. 

Muzyczny  
Ślad 2021 

53 
Filharmonia Śląska im. H. M. 

Góreckiego w Katowicach 

Muzyka Bloku Wschodniego – 
koncert filharmoników śląskich z 

muzyką polską w Filharmonii 
Berlińskiej 

Szeroka promocja i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego i 
polskich artystów na scenie międzynarodowej oraz rozpoczęcia 
współpracy między Filharmonią Śląską a Kammersymphonie Berlin. 

Promocja kultury 
polskiej za granicą 

54 
Filharmonia Śląska im. H. M. 

Góreckiegow Katowicach 

„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” 
Edukacyjny projekt 
interdyscyplinarny 

Udostępnienie oferty kulturalnej dla osób wykluczonych z czynnego 
korzystania z kultury, udostępnienie oferty kulturalnej dla osób 
dotkniętych dysfunkcją fizyczną tj. choroby narządu wzroku, 
uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób niewidomych i 
niedowidzących, integracja środowisk, niwelowanie obszarów 
wykluczonych z układów kultury (kultura dostępna dla osób z 
niepełnosprawnościami – "tam gdzie nie sięga wzrok". 

Edukacja kulturalna 

55 
Teatr Śląski im. St. 

Wyspiańskiego w Katowicach 
IV Międzynarodowy Festiwal  

„Open the Door” 
Realizacja IV edycji Międzynarodowego Festiwalu „Open the Door”. 

Program „Teatr” 
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56 Zamek Cieszyn 

INTRIDE – Soft, Digital and Green 
Skills for Smart Designers: 

Designers as Innovative Triggers for 
SMEs in the manufacturing sector. 

Projekt INTRIDE zakłada pionierskie rozwiązanie w zakresie tworzenia 
sieci współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego, 
przedsiębiorcami i centrami technologicznymi, mające na celu 
opracowanie wspólnego programu nauczania projektantów. Program 
ma uwzględniać miękkie, cyfrowe i zielone kompetencje, kluczowe jako 
czynnik stymulujący innowacje w MŚP sektora wytwórczego. 

Erasmus+ 

57 
Biblioteka Śląska  

w Katowicach 
Erasmus + Bibliotekarze  

= Nowe Technologie  

Cele projektu: zwiększenie wiedzy o nowych technologiach 
stosowanych w bibliotekach szwedzkich, zwiększenie kompetencji z 
posługiwania się językiem angielskim przez pracowników Biblioteki 
Śląskiej, unowocześnienie dotychczasowych zajęć prowadzonych z 
czytelnikami w zakresie nowych mediów i programowania, promocja 
nowych technologii wśród pracowników Biblioteki Śląskiej i innych 
bibliotek publicznych woj. Śląskiego. 

Erasmus+ 

58 
Instytut Myśli Polskiej im. 

Wojciecha Korfantego 
INDUSTRIAL HERITAGE 

LAB@ISCED 3 LEVEL 

Stworzenie międzynarodowego podręcznika z zakresu dziedzictwa 
industrialnego przeznaczonego dla uczniów szkół średnich, w oparciu 
o doświadczenia i wkład merytoryczny ekspertów z instytucji krajów 
partnerskich, tj. z Polski, Turcji, Rumunii i Chorwacji. 

Erasmus+ 

59 
Instytut Myśli Polskiej im. 

Wojciecha Korfantego 
INTER-IK 

Wzmocnienie potencjału kadry Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha 
Korfantego do animowania i realizacji inicjatyw na rzecz niezawodowej 
edukacji osób dorosłych. Instytut pełni rolę wspierającą m.in. podmioty 
kultury w województwie śląskim, a przede wszystkim wielotorowo 
wspomaga edukacyjnie kadrę tych organizacji. 

Erasmus+ 

60 
Teatr Śląski im. St. 

Wyspiańskiego 
 w Katowicach 

Krytycznym okiem – cykl warsztatów 
Przeprowadzenie cyklu nieodpłatnych warsztatów adresowanych do 
uczniów szkół średnich, studentów oraz seniorów. Edukacja kulturalna 

61 
Wojewódzki Urząd Pracy  

w Katowicach  

Projekt pilotażowy: Indywidualizacja 
od nowa – podejście case 

management w PSZ województwa 
śląskiego 

Poprawa sytuacji 40 osób długotrwale bezrobotnych (znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej, posiadających deficyty w sferze społecznej 
i zawodowej) zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w 
Tarnowskich Górach, Kłobucku, Raciborzu oraz Żywcu poprzez 
wdrożenie kompleksowego modelu wsparcia opartego na elementach 
podejścia case management. 

Fundusz Pracy 

62 
Wojewódzki Urząd Pracy  

w Katowicach  
ENERGIA 

Działania outplacement, ukierunkowane na jak najszybsze ponowne 
podjęcie pracy lub kontynuacja zatrudnienia przez min. 155 
uczestników do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie. 
Dodatkowo, uzyskanie przez min. 248 osób (z 310 uczestników) 
kwalifikacji lub kompetencji niezbędnych do podjęcia/kontynuacji 
zatrudnienia w terminie do zakończenia realizacji projektu. 

RPO WSL  
2014-2020 

63 
Wojewódzki Urząd Pracy  

w Katowicach  
„Szkolenia dla kadry PSZ kluczem 

do sukcesu” 

Podniesienie wiedzy 50 uczestników w zakresie nowatorskiego 
podejścia do współpracy z klientami publicznych służb zatrudnienia 
poprzez realizację czterech szkoleń oraz późniejsze przekazanie 
wiedzy pozostałym pracownikom Urzędów. 

Erasmus+ 

64 Fundusz Górnośląski S.A. 
Wsparcie rozwojowe MŚP  
w województwie śląskim 

Wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z terenu województwa 
śląskim, poprzez prowadzenie dystrybucji środków na realizację usług 

RPO WSL  
2014-2020 
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rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług 
Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MMŚP i ich pracowników, 
którzy zrealizują swój cel rozwojowy poprzez uzyskanie kwalifikacji lub 
nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami. 

65 Fundusz Górnośląski S.A. 
Dotacje dla MŚP na usługi 

rozwojowe 

Wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z terenu województwa 
śląskiego, poprzez poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr 
pracowniczych, dzięki korzystaniu z usług rozwojowych świadczonych 
przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt 
skierowany jest do MMŚP i ich pracowników, którzy zrealizują swój cel 
rozwojowy poprzez udział w usługach rozwojowych zgodnych z 
indywidualnymi potrzebami. 

RPO WSL  
2014-2020 

66 
Rudzka Agencja Rozwoju 

"Inwestor" sp. z o.o.  
Twój cel – Twoja praca! 

Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez udzielenie 
kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowej 28 osobom po 30 
roku życia, które należą do następujących grup: os. bezrobotne, bierne 
zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy, reemigranci (w tym repatrianci), imigranci (w tym osoby 
polskiego pochodzenia), osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z 
rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach 
krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, 
których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 
wynagrodzenia. 

RPO WSL  
2014-2020 

67 
Rudzka Agencja Rozwoju 

"Inwestor" sp. z o.o.  
Projekt praca! 

Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez udzielenie 
kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowej 27 osobom (17 K i 10 
M) po 30 r.ż, które należą do nast. grup: os. bezrobotne, bierne zaw., 
zwłaszcza znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, 
reemigranci (w tym repatrianci), imigranci(w tym osoby polskiego 
pochodzenia), osoby ubogie pracujące, odchodzące z rolnictwa i ich 
rodziny, zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w 
ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie 
przekraczają wysokości min. wynagrodzenia.  

RPO WSL  
2014-2020 

68 
Rudzka Agencja Rozwoju 

"Inwestor" sp. z o.o.  
Nowa praca 

Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez udzielenie 
kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowej 22 osobom (15 
kobietom i 7 mężczyznom) po 30 roku życia, które należą do 
następujących grup: os. bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te 
znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, reemigranci 
(w tym repatrianci), imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), 
osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 
osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w 
ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie 
przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

RPO WSL  
2014-2020 

69 
Rudzka Agencja Rozwoju 

"Inwestor" sp. z o.o.  
Ku Lepszej Przyszłości! 

Przezwyciężenie bierności zawodowej i społecznej 36 osób (21K i 
15M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
mieszkańców Rudy Śląskiej oraz miast i powiatów ościennych (Bytom, 

RPO WSL  
2014-2020 
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Chorzów, Katowice, Świętochłowice, Zabrze, powiat gliwicki, powiat 
mikołowski. 

70 Fundusz Górnośląski S.A. Usługi rozwojowe dla śląskich firm II 

Poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw 
sektora MMSP z woj. śląskiego, poprzez dostarczenie usług 
rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami 
przedsiębiorstw, do XII 2023 r. 

RPO WSL  
2014-2020 

71 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa 
Śląskiego 

Kooperacje 3D – model 
wielosektorowej współpracy na rzecz 

wsparcia osób i rodzin 

Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy 
instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk 
sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, 
sądownictwa i policji. 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 

72 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa 
Śląskiego 

Doskonalenie kompetencji kadr 
systemu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej 

Podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji 
realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej (SWRiPZ) z terenu makroregionu południowego, 
obejmującego województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie i 
opolskie. 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 

73 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa 
Śląskiego 

Doskonalenie zawodowe kluczowych 
pracowników systemu pomocy 

społecznej na terenie makroregionu 
II – PO WER 2.5 

Podniesienie kompetencji 2020 kluczowych pracowników instytucji 
pomocy i integracji społecznej (1903 K i 117 M) poprzez 
przeprowadzenie szkoleń z nowych rozwiązań organizacyjno-
prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ze zmian wprowadzonych w 
innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej, 
mających istotny wpływ na wykonywanie przez nich zadań. Tym 
samym realizacja projektu ma przyczynić się do podniesienia jakości i 
zwiększenia efektywności wykonywanej pracy. 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 

74 
Śląski Ośrodek Adopcyjny  

w Katowicach 
W stronę rodziny – wsparcie usług 

adopcyjnych – II edycja 

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci 
zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych poprzez 
opracowanie, upowszechnienie i wdrażanie do dnia 31.12.2021 roku 
kompleksowych, ponadstandardowych działań diagnostycznych, 
terapeutycznych i szkoleniowych w obszarze adopcji, a także 
wspieranie procesu dezinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz 
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. 

RPO WSL  
2014-2020 

75 
Śląski Ośrodek Adopcyjny  

w Katowicach 
W stronę rodziny – wsparcie usług 

adopcyjnych – III edycja 

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci 
zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych poprzez 
opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie do dnia 30 września 2023 
roku ponadstandardowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i 
szkoleniowych w obszarze adopcji, a także rozwój współpracy 
międzyinstytucjonalnej oraz wspieranie procesu deinstytucjonalizacji 
usług świadczonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. 

RPO WSL 
 2014-2020 

76 
Regionalny Ośrodek Kultury  

w Częstochowie 
Cyfrowe peregrynacje 

Realizacja projektu umożliwi przygotowanie oferty stymulującej 
kreatywność uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i 
społeczne. Projekt w formie działań online: wykładów, warsztatów, 
projekcji filmowych oraz wirtualnych wizyt w galeriach Regionalnego 

Konwersja Cyfrowa 
Domów Kultury 
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Ośrodka Kultury będzie stanowił alternatywną propozycję w dobie 
pandemii Covid 19. 

77 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa 
Śląskiego 

Współpraca się opłaca – 
koordynacja sektora ekonomii 

społecznej  
w województwie śląskim 

Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i 
realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w 
województwie śląskim. 

RPO WSL  
2014-2020 

78 
Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

„Intergenerational Social Innovation 
Support Scheme” 

(Międzypokoleniowy program 
wspierania innowacji społecznych – 

IN SITU) 

Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki 
społecznej, służących świadczeniu wsparcia dla grup 
defaworyzowanych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. 

Interreg  
Europa Środkowa 

79 
Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.  
w Bielsku-Białej 

Młodzi Kreatywni Cyfrowo 
Stworzenie przestrzeni i możliwości do nawiązania współpracy oraz 
integracji młodych ludzi z pogranicza polsko-czeskiego, w zakresie 
twórczego i kreatywnego wykorzystywania technologii cyfrowych. 

Interreg V-A 
Republika Czeska-
Polska 2014-2020 

80 
Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.  
w Bielsku-Białej 

Senior na czASie 

Celem projektu jest aktywizacja osób starszych. Projekt będzie 
realizowany poprzez propagowanie przedsięwzięć́ edukacyjnych m.in. 
warsztatów medialnych, aktywizacyjnych, artystycznych, cyklicznych 
spotkań́ z ekspertami, spotkań́ wyjazdowych, podniesienie kompetencji 
technologicznych. 

Interreg V-A 
Republika Czeska-
Polska 2014-2020 

81 
Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.  
w Bielsku-Białej 

Questing jako innowacja w rozwoju 
turystyki przyrodniczo-kulturowej 

Popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
zachęcanie turystów do zwiedzania mniej znanych obiektów i miejsc 
położonych poza głównymi destynacjami turystycznymi, motywowanie 
mieszkańców, dzieci i młodzieży do poznawania „małych ojczyzn” 
pogranicza polsko-czeskiego, za pomocą innowacyjnego rozwiązania, 
jakim są szlaki questingowe. 

Interreg V-A 
Republika Czeska-
Polska 2014-2020 

82 
Ośrodek Terapii Nerwic dla 

Dzieci i Młodzieży z siedzibą  
w Orzeszu 

Terapia Domowa (TD) 

Deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych służących zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób z 
niepełnosprawnościami z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi 
pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej 
egzystencji, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  

RPO WSL  
2014-2020 

83 
Ośrodek Terapii Nerwic dla 

Dzieci i Młodzieży z siedzibą  
w Orzeszu 

Terapeutyczny Oddział Dzienny II 
(TOD) 

Deinstytucjonalizowanie usług zdrowotnych służących zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Grupą docelową są dzieci i 
młodzież objęte obowiązkiem szkolnym (do 18 r ż.) zamieszkałe w 
Orzeszu oraz gminach sąsiednich. Okres realizacji projektu to 24 m-ce. 

RPO WSL  
2014-2020 

84 
OLK Poradnie Specjalistyczne 

w Sosnowcu sp. z o.o. 

Termomodernizacja budynku 
głównego OLK Poradnie 

Specjalistyczne w Sosnowcu  
Sp. z o.o. 

Ochrona środowiska, poprawa jakości świadczonych usług, poprawa 
estetyki otoczenia. 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 

Katowicach 

85 
Centrum Leczenia Oparzeń 
im. dr Stanisława Sakiela  

Poprawa dostępności i efektywności 
leczenia pozaszpitalnego dla 

Poprawa jakości życia oraz zwiększenie efektywności leczenia 
pacjentów przez wzmocnienie roli POZ w procesie diagnostyki, 

RPO WSL  
2014-2020 



   

138 

 

w Siemianowicach Śląskich pacjentów obciążonych raną 
przewlekłą 

leczenia i profilaktyki w środowisku pacjenta (opieka pielęgniarki, 
rehabilitanta, psychologa).  

86 
Centrum Leczenia Oparzeń 
im. dr Stanisława Sakiela  

w Siemianowicach Śląskich 

Efektywność energetyczna w 
kompleksie budynków Centrum 

Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława 
Sakiela w Siemianowicach Śląskich 

– etap II 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę modułu 
kogeneracyjnego w kompleksie budynków CLO. Projekt stanowi II etap 
inwestycji realizowanej przez Centrum Leczenia Oparzeń – segmenty 
A, B, C, D i E. Ten etap inwestycji dotyczy zabudowy agregatu 
kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym o nominalnych 
wartościach mocy elektrycznej 210 kW oraz nominalnej sprawności 
elektrycznej nie mniejszej niż 40,5% z rurociągami, niezbędną 
armaturą i osprzętem, w tym ścieżki gazowej z zaworami odcinającymi, 
filtrem gazowym i zaworem szybkozamykającym oraz dodatkowym 
wygłuszeniem pracy agregatu. 

RPO WSL  
2014-2020 

87 
Centrum Leczenia Oparzeń 
im. dr Stanisława Sakiela  

w Siemianowicach Śląskich 

Efektywność energetyczna w 
kompleksie budynków Centrum 

Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława 
Sakiela w Siemianowicach Śląskich 

– etap I 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację 
gospodarki energią elektryczną i cieplną w kompleksie budynków CLO. 
Inwestycja obejmuje swoim zakresem 5 z 6 budynków Centrum (A, B, 
C, E, F). Planowane jest wykonanie robót (prace budowlane, 
instalacyjne, elektryczne i automatyka): termomodernizacja 
segmentów, wymiana źródeł ciepła, wymiana rurociągów cieplnych i 
obiektowych węzłów cieplnych w segmentach, wymiana zasilania w 
ciepłą wodę użytkową, zabudowa dodatkowego źródła chłodu, 
wymiana oświetlenia w segmentach oraz podłączenie segmentów do 
centralnego systemu sterowania i monitoringu Szpitala. 

RPO WSL  
2014-2020 

88 
Centrum Leczenia Oparzeń 
im. dr Stanisława Sakiela  

w Siemianowicach Śląskich 

eCareMed – rozwój cyfrowych usług 
medycznych w Centrum Leczenia 

Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela  
w Siemianowicach Śląskich 

Poprawa w CLO dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych 
w obszarze zdrowia. Rozwój e-usług będzie zgodny z wymaganiami 
stawianymi przez CSIOZ, a ich głównym beneficjentami będą pacjenci 
diagnozowani lub leczeni w placówce oraz personel medyczny 
pracujący w szpitalu. Wdrożone e-usługi będą odpowiedzią na realne 
potrzeby zgłaszane przez personel medyczny oraz pacjentów. W 
wyniku realizacji projektu zwiększy się dostępność e-usług 
publicznych, wzrośnie liczba osób korzystających z usług i zasobów 
udostępnianych on-line oraz w znaczny sposób poprawi się 
dostępność do elektronicznych danych medycznych.  

RPO WSL 
2014-2020 

89 
Centrum Leczenia Oparzeń 
im. dr Stanisława Sakiela  

w Siemianowicach Śląskich 

Utworzenie Wieloośrodkowego 
Zintegrowanego Instytutu 

Diagnostyki  
i Leczenia Ran Przewlekłych 
Jednostek Opieki Zdrowotnej 

Województwa Śląskiego – 
zwiększenie dostępności i jakości 

usług medycznych poprzez 
doposażenie istniejącej bazy 
szpitalnej Centrum Leczenia 

Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela  

Utworzenie w województwie Wieloośrodkowego Zintegrowanego 
Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych, w oparciu o 
istniejącą infrastrukturę. Modernizacja i doposażenie w sprzęt i 
aparaturę oraz prace budowlane planowane w posiadanych zasobach 
placówki (oddziały szpitala, poradnie, pracownia hodowli komórek i 
tkanek in vitro) oraz utworzenie Zakładu Medycyny Nuklearnej (ZMN) 
pozwolą stworzyć warunki dla świadczenia usług o najwyższej jakości, 
a kadrze medycznej dadzą unikalne możliwości rozwojowe. 
Przedsięwzięcie pozwoli na szeroką współpracę CLO ze szpitalami, 
AOS, POZ, co w efekcie wpłynie na zwiększenie dostępu do 
kompleksowej diagnostyki i skutecznych innowacyjnych metod terapii 

RPO WSL  
2014-2020 
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w Siemianowicach Śląskich dla pacjentów z raną przewlekłą. Objęcie roli koordynatora przez CLO 
będzie wyznacznikiem skuteczności prowadzonych działań.  

90 
Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii w Bystrej 

Optymalizacja zabezpieczenia 
prognozowanych potrzeb na 
świadczenia hospitalizacyjne  

w zakresie chorób układu 
oddechowego w województwie 
śląskim poprzez przebudowę, 

modernizację oraz doposażenie 
kompleksu budynków na potrzeby 
oddziałów pulmonologicznych z 

pododdziałem chemioterapii 
nowotworów Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii w Bystrej 

1) Uruchomienie oddziału diagnostyczno-obserwacyjnego chorób płuc 
i gruźlicy z wyodrębnionymi salami do pełnej izolacji pacjentów, w tym 
z chorobami zakaźnymi takimi jak mukowiscydoza płuc, 
wielolekooporna gruźlica, czy Covid-19. 2). Relokowanie oddziału 
pulmonologiczno-onkologicznego z chemioterapią w celu stworzenia 
komfortowych warunków leczenia pacjentów ze zdiagnozowanym 
nowotworem płuc metodą chemioterapii oraz w ramach dedykowanych 
programów lekowych, z możliwością leczenia pacjentów z 
powikłaniami infekcyjnym w wyniku leczenia przeciwnowotworowego. 

RPO WSL  
2014-2020 

91 
Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii w Bystrej 

Wdrożenie w Centrum Pulmonologii  
i Torakochirurgii w Bystrej 

zintegrowanego medycznego 
systemu informatycznego w celu 

zwiększenia dostępu do cyfrowych 
usług publicznych z obszaru e-

zdrowia w regionie śląskim 

Zwiększenie dostępności do e-usług publicznych w regionie śląskim 
świadczonych przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. 
W ramach projektu utworzone zostaną e-usługi w znacznym stopniu 
poprawiające jakość świadczonych usług przez szpital. 

RPO WSL  
2014-2020 

92 
Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii w Bystrej 

Zwiększenie dostępności placówki 
podstawowej opieki zdrowotnej  

w Centrum Pulmonologii  
i Torakochirurgii w Bystrej 

Zwiększenie jakości i dostępności świadczeń medycznych 
(udzielanych w ramach usług realizowanych przez lekarzy rodzinnych, 
pielęgniarki środowiskowe, położne) dla osób ze szczególnymi 
potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i starszych, w 
placówce podstawowej opieki zdrowotnej prowadzonej przez Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 

93 
Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii w Bystrej 
Zakup sprzętu do diagnostyki  

i leczenia raka płuca 

Realizacja programu polityki zdrowotnej „Narodowa strategia 
onkologiczna” na lata 2020-2030 – poprawa jakości diagnostyki i 
leczenia raka płuca. 

Narodowa 
Strategia 

Onkologiczna 

94 

Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii 

Urazowej im. dr Janusza 
Daaba w Piekarach Śląskich 

Modernizacja budynku znajdującego 
się w kompleksie budynków 

szpitalnych w Piekarach Śląskich 

Modernizacja zabytkowego budynku szpitalnego zlokalizowanego w 
kompleksie budynków Szpitala w Piekarach Śląskich służące 
dostosowaniu do nowej formy działalności medycznej związanej z 
leczeniem pacjentów w formule „chirurgii jednego dnia”. 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

95 

Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii 

Urazowej im. dr Janusza 
Daaba w Piekarach Śląskich 

Prace modernizacyjne 
i konserwatorskie obejmujące część 
elewacji oraz dach w zabytkowym 

budynku Ośrodka Rehabilitacji  
w Kochcicach 

Modernizacja oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich 
zabytkowego budynku szpitalnego zlokalizowanego w Kochcicach gm. 
Kochanowice służących przywróceniu i utrzymaniu właściwego stanu 
technicznego substancji budynku. 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

96 

Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii 

Urazowej im. dr Janusza 
Daaba w Piekarach Śląskich 

eCareMed – rozwój cyfrowych usług 
medycznych w Samodzielnym 

Publicznym Wojewódzkim Szpitalu 

Poprawienie dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w 
obszarze zdrowia w województwie śląskim (m.in. e-Rejestracja, e-
Dokumentacja, e – Opieka). Osią projektu i jego głównym 
beneficjentem będzie pacjent. W wyniku realizacji projektu poprawi się 

RPO WSL  
2014-2020 
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Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza 
Daaba w Piekarach Śląskich 

dostępność do elektronicznych danych medycznych w regionie 
poprzez stworzenie w województwie śląskim ujednoliconego i spójnego 
systemu informatycznego pozwalającego na składowanie, 
przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci 
elektronicznej. 

97 
Szpital Specjalistyczny  

w Zabrzu sp. z o.o. 

Rozwój e-usług medycznych w 
Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu 

Sp. z o.o. 

Wzrost poziomu rozwoju i jakości e-usług publicznych w obszarze 
zdrowia oferowanych przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. 

RPO WSL  
2014-2020 

98 
Szpital Specjalistyczny  

w Zabrzu sp. z o.o. 

Dobre Zabrze – poprawa ergonomii 
pracy personelu Szpitala 

Specjalistycznego w Zabrzu  
Sp. z o.o. 

Niwelacja zidentyfikowanych w oparciu o wyniki analizy zdrowotnych 
czynników ryzyka i poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala 
Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. tj. 120 osób, w tym 112 K i 8M, 
w tym 40 osób w wieku 50+. 

RPO WSL 
 2014-2020 

99 
Szpital Wojewódzki  

w Bielsku-Białej 

Poprawa warunków pracy 
i eliminowanie zdrowotnych 

czynników ryzyka poprzez wdrożenie 
ponadstandardowych rozwiązań 

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy 
dostosowane do potrzeb konkretnych pracowników w Szpitalu 
Wojewódzkim w Bielsku-Białej, poprzez realizację działań 
szkoleniowych oraz modernizację stanowisk pracy 383 pracowników, 
w tym lekarzy, pielęgniarek, położnych, operatorów sterylizatora i 
sprzątaczek w okresie 01.09.2021 – 31.08.2022 r., a tym samym 
ułatwienie pozostania w zatrudnieniu i wydłużenie aktywności 
zawodowej. 

RPO WSL  
2014-2020 

100 

Wojewódzki Zakład Opieki 
Zdrowotnej nad Matką, 
Dzieckiem i Młodzieżą  

z siedzibą w Częstochowie 

Nowe e-usługi szansą rozwoju 
Wojewódzkiego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem 
i Młodzieżą z siedzibą  

w Częstochowie 

Rozwój i podniesienie jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia 
oferowanych przez Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, 
Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie. 

RPO WSL 
2014-2020 

101 
Okręgowy Szpital Kolejowy  

w Katowicach sp. z o.o. 
Z ergonomią pracy na TAK! 

Zmniejszenie oddziaływania na zdrowie osób/stanowisk 
zidentyfikowanych negatywnych czynników ryzyka i poprawa 
warunków pracy 40 pracowników Szpitala tj.: 29K i 11M, w tym 9 K i 5 
M w wieku 50+, wprowadzenie ergonomicznych rozwiązań 
połączonych z działaniami szkoleniowymi zmniejszających wystąpienie 
ryzyka w przyszłości oraz wdrożenie rozwiązań organizacyjnych 
służących efektywniejszemu zarządzaniu personelem z 
uwzględnieniem specyfiki działalności Wnioskodawcy. 

RPO WSL  
2014-2020 

102 
Okręgowy Szpital Kolejowy 

 w Katowicach sp. z o.o. 
Wysoka ergonomia pracy podstawą 

zdrowia pracownika! 

Działania niwelujące zdrowotne czynniki ryzyka zidentyfikowane w 
wyniku dokonanej analizy w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w 
Katowicach na stanowiskach pracy 177 osób ( 175 K i 2 M), w tym 102 
osób w wieku 50+ (101 K i 1M) – pracowników pionu pielęgniarskiego 
i lekarskiego, salowych oraz pracowników rejestracji medycznej 
poprzez m.in. zakup sprzętu zwiększającego ergonomię warunków 
pracy, a także prowadzenie działań szkoleniowych w zakresie 
eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka. 

RPO WSL  
2014-2020 
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103 
Okręgowy Szpital Kolejowy  

w Katowicach sp. z o.o. 

Wzrost dostępności e-usług w 
obszarze zdrowia świadczonych 
przez Okręgowy Szpital Kolejowy  

w Katowicach 

Wzrost ilości i jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia 
oferowanych przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. RPO WSL  

2014-2020 

104 

REPTY Górnośląskie Centrum 
Rehabilitacji im. Gen. Jerzego 

Ziętka z siedzibą  
w Tarnowskich Górach 

Stawiam na zdrowie! Kompleksowa 
rehabilitacja dla mieszkańców 

województwa śląskiego z chorobami 
przewlekłymi układu kostno-
stawowego i mięśniowego 

Udzielenie kompleksowej rehabilitacji grupie docelowej, u której 
rozpoznano choroby przewlekłe układu kostno-stawowego lub 
mięśniowego, udzielenie wsparcia edukacyjnego w zakresie żywienia, 
psychoedukacji oraz edukacji zdrowotnej. 

RPO WSL  
2014-2020 

105 

REPTY Górnośląskie Centrum 
Rehabilitacji im. Gen. Jerzego 

Ziętka z siedzibą  
w Tarnowskich Górach 

Sercu na ratunek – realizacja 
założeń Regionalnego programu 

rehabilitacji osób z chorobami układu 
krążenia na lata 2019-2022 przez 

GCR Repty na terenie województwa 
śląskiego 

Udzielenie kompleksowej rehabilitacji grupie docelowej, u której 
rozpoznano choroby przewlekłe układu kostno-stawowego lub 
mięśniowego, udzielenie wsparcia edukacyjnego w zakresie żywienia, 
psychoedukacji oraz edukacji zdrowotnej. 

RPO WSL  
2014-2020 

106 

REPTY Górnośląskie Centrum 
Rehabilitacji im. Gen. Jerzego 

Ziętka z siedzibą  
w Tarnowskich Górach 

Wymiana 9 szt. przestarzałych  
i awaryjnych dźwigów osobowych  
i szpitalnych w SP ZOZ "REPTY" 

Górnośląskim Centrum Rehabilitacji  
w Tarnowskich Górach 

Gwarancja udzielania świadczeń zdrowotnych we wszystkich 
oddziałach SP ZOZ "REPTY" GCR z zakresu rehabilitacji leczniczej, 
ambulatoryjnej, szpitalnej, fizjoterapeutycznej. Zapewnienie 
bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, dostosowanie urządzeń do 
potrzeb szpitala, eliminacja uciążliwych remontów oraz oszczędność 
wykorzystywanej energii elektrycznej. 

Państwowy 
Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

107 

REPTY Górnośląskie Centrum 
Rehabilitacji im. Gen. Jerzego 

Ziętka z siedzibą  
w Tarnowskich Górach 

Dobra ergonomia pracy = przyjazny 
Pracodawca! 

Działania niwelujące zdrowotne czynniki ryzyka zidentyfikowane w 
wyniku dokonanej analizy w GCR „Repty” na stanowiskach pracy 333 
osób. 

RPO WSL  
2014-2020 

108 
Szpital Chorób Płuc 

 im. Św. Józefa  
w Pilchowicach 

Eliminacja barier dla osób z 
niepełnosprawnościami w Szpitalu 

Chorób Płuc im. Św. Józefa  
w Pilchowicach 

Zwiększenie dostępności do Szpitala i świadczonych usług oraz 
poprawa funkcjonowania Placówki w zakresie komunikacji z osobami 
o szczególnych potrzebach. 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 

109 
Szpital Chorób Płuc 

 im. Św. Józefa  
w Pilchowicach 

Wdrożenie e-usług w obszarze 
zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. 

Św. Józefa w Pilchowicach 

Rozwój e-usług dostępnych dla pacjentów a także dostarczenie 
szybkich i zautomatyzowanych procesów pozwalających jednostce 
efektywniej wypełniać cele związane z ochroną i promocją zdrowia. 

RPO WSL  
2014-2020 

110 
Centrum Pediatrii 
 im. Jana Pawła II  

w Sosnowcu sp. z o.o. 

Kompleksowe wdrożenie systemu  
e-usług wraz z dostosowaniem 

infrastruktury sieciowej do potrzeb 
pacjentów Centrum Pediatrii 

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz 
elektronicznych usług publicznych w Centrum Pediatrii RPO WSL  

2014-2020 

111 
Uzdrowisko Goczałkowice-

Zdrój sp. z o.o. 
Aktywna rehabilitacja sposobem na 

aktywność zawodową 

Przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz 
zdolności do aktywności zawodowej, co najmniej 300 mieszkańcom 
woj. śląskiego: 210K (w wieku 50-59l) oraz 90 M (w wieku 50-64l), 
aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia 
zatrudnienia, z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi 
przewlekłymi chorobami układu kostnostawowego i mięśniowego 

RPO WSL  
2014-2020 
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112 
Uzdrowisko Goczałkowice-

Zdrój sp. z o.o. 

Wsparcie mieszkańców Śląska  
z zapalnymi chorobami układu 

kostno-stawowego i mięśniowego  
w powrocie na rynek pracy 

Przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz 
zdolności do aktywności zawodowej co najmniej 360 osób 
mieszkańców woj. śląskiego: K (50-59 l) i M(50-64l), aktywnych 
zawodowo z zapalnymi chorobami układu kostnostawowego i 
mięśniowego, poprzez realizację kompleksowej rehabilitacji oraz 
wzrost kwalifikacji zawodowych 18 fizjoterapeutów– pracowników 
Uzdrowiska poprzez realizację szkolenia w zakresie kompleksowości 
postępowania w rehabilitacji pacjentów z chorobami zapalnymi układu 
ruchu oraz nowoczesnych metod fizjoterapii. 

RPO WSL  
2014-2020 

113 Katowickie Centrum Onkologii Pracuj bezpiecznie  

Poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności 
zawodowej 75 pracowników Katowickiego Centrum Onkologii. 
Realizacja projektu umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) 
stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu 
i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku 
pracy. Ponadto celem projektu jest zminimalizowanie 
zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich 
wystąpieniu w przyszłości. 

RPO WSL  
2014-2020 

114 Katowickie Centrum Onkologii 

eCareMed – wdrożenie 
kompleksowego systemu e-usług 
oraz elektronicznej dokumentacji 

medycznej w Katowickim Centrum 
Onkologii 

Zwiększenie dostępności do e-usług publicznych i podniesienie jakości 
świadczenia usług medycznych w Katowickim Centrum Onkologii. 

RPO WSL 
 2014-2020 

115 Katowickie Centrum Onkologii 

e-Urologia w województwie śląskim! 
Rozwój elektronicznych usług 

publicznych poprzez wdrożenie 
systemu e-usług oraz elektronicznej 
dokumentacji medycznej w Szpitalu 

Specjalistycznym prof. E. 
Michałowskiego w Katowicach oraz 

podmiotach partnerskich 

Zwiększenie dostępności do e-usług publicznych i podniesienie jakości 
świadczenia usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Prof. 
E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich. W 
wyniku realizacji projektu utworzona zostanie platforma telekonsultacji 
medycznych „e-Urologia Śląska” w ramach której konsultowany i 
nadzorowany będzie proces leczenia pacjentów uro-onkologicznych. 

RPO WSL  
2014-2020 

116 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Rejonowe 

Pogotowie Ratunkowe 
 w Sosnowcu 

Zakup ambulansów i środków do 
dezynfekcji dla SPZOZ Rejonowego 

Pogotowia Ratunkowego w 
Sosnowcu celem zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania 

„COVID-19” oraz innych chorób 
zakaźnych 

Wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz 
innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej 
podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w 
zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego 
posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a 
także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów 
Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji. 

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura i 
Środowisko na lata 

2014-2020 

117 
Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny Nr 2  
w Jastrzębiu-Zdroju 

Współpraca transgraniczna między 
FN w Ostravie i WSS Nr 2  

w Jastrzębiu-Zdroju 

Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i 
społecznościami w regionie przygranicznym. 

Interreg V-A 
Republika Czeska-
Polska 2014-2020 
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118 
Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny Nr 2  
w Jastrzębiu-Zdroju 

eCareMed – rozwój cyfrowych usług 
medycznych w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym nr 2  

w Jastrzębiu-Zdroju 

Poprawienie dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w 
obszarze zdrowia w województwie śląskim (m.in. e-Rejestracja, e-
Dokumentacja, e – Opieka). 

RPO WSL  
2014-2020 

119 
Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny Nr 2 
 w Jastrzębiu-Zdroju 

„Drugi Dom" – utworzenie miejsc 
krótkookresowego, całodobowego 
pobytu dla osób niesamodzielnych 

w zastępstwie za opiekunów 
faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym Nr 2  
w Jastrzębiu-Zdroju 

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających 
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych 60+ oraz 
ich opiekunów poprzez stworzenie w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju przy ul. Krasickiego 21 
ośrodka „Drugi Dom”. 

RPO WSL  
2014-2020 

120 
Śląskie Centrum Rehabilitacji  

i Prewencji z siedzibą  
w Ustroniu 

Minimalizacja zdrowotnych 
czynników ryzyka w Śląskim 

Centrum Rehabilitacji i Prewencji  
w Ustroniu 

Zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum 
Rehabilitacji i Prewencji, poprzez realizację działań szkoleniowych oraz 
ponadstandardową modernizację stanowisk pracy 84 osób, w tym 75 
kobiet, zatrudnionych na stanowiskach: pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz 
administracyjnob-biurowych. 

RPO WSL  
2014-2020 

121 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Zakład 

Diagnostyki Obrazowej  
z siedzibą w Sosnowcu 

Zwiększenie dostępności i jakości 
świadczeń diagnostycznych poprzez 

wdrożenie systemu e-usług 

Wdrożenie elektronicznych usług w obszarze e-Zdrowie oraz rozwój 
systemu informacji medycznej.  RPO WSL  

2014-2020 

122 
Szpital Chorób Płuc 

 w Siewierzu sp. z o.o. 
Poprawa ergonomii pracy w Szpitalu 
Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. 

Poprawa warunków pracy personelu Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu 
w oparciu o wyniki analizy występowania niekorzystnych czynników 
zdrowotnych w miejscu pracy. Działania w projekcie zakładają poprawę 
ergonomii warunków pracy personelu Szpitala i są odpowiedzią na 
zdiagnozowane problemy. Działania podejmowane w projekcie 
uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy oraz eliminację 
zidentyfikowanych ryzyk obciążających efektywność i wpływających na 
stan zdrowia personelu Szpitala, połączone z bezpośrednim 
wsparciem pracowników w postaci szkoleń. 

RPO WSL  
2014-2020 

123 
Szpital Chorób Płuc  

w Siewierzu sp. z o.o. 

Poprawa efektywności energetycznej 
Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu  

Sp. z o.o. 

Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku 
użyteczności publicznej – Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. 

RPO WSL  
2014-2020 

124 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny Nr 5 im. Św. 
Barbary w Sosnowcu 

eCareMed – rozwój cyfrowych usług 
medycznych w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. 
Św. Barbary w Sosnowcu 

Opracowanie oraz wdrożenie szeregu usług dostępnych dla 
użytkowników, czyli zarówno pacjentów jednostki, jak również jej 
pracowników poprzez sieć Internet (e-usługi) tworzących unikatową w 
skali kraju grupę funkcjonalności.  

RPO WSL  
2014-2020 

125 

Wojewódzki Szpital Chorób 
płuc im. dr Alojzego Pawelca  

z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim 

Rozwój sytemu w obszarze  
e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu 

Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca 
w Wodzisławiu Śląskim 

Poprawa dostępności cyfrowej jednostki oraz dostosowanie do 
wymagań ustawowych w zakresie m.in. elektronizacji dokumentacji 
medycznej. 

RPO WSL  
2014-2020 

126 
Wojewódzki Szpital Chorób 

płuc im. dr Alojzego Pawelca  

Adaptacja pomieszczeń Działu 
Farmacji Szpitalnej na Aptekę 

Szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu 

Przekształcenie Działu Farmacji Szpitalnej w Aptekę Szpitalną zgodnie 
z warunkami ustawowymi, tak by na miejscu przygotowywać i podawać 
leki cytostatyczne. 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 
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z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim 

Chorób Płuc im. dr. Alojzego 
Pawelca w Wodzisławiu Śląskim 

127 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny  
nr 4 w Bytomiu 

Modernizacja energetyczna 
budynków Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu 
wraz z instalacją systemu ogniw 

fotowoltaicznych i instalacją pomp 
ciepła w celu poprawy efektywności 

energetycznej modernizowanych 
budynków 

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz umożliwienie 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby, co w 
sposób pośredni wpłynie na ograniczenie emisji gazów cieplarniach u 
źródła. RPO WSL  

2014-2020 

128 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny  
nr 4 w Bytomiu 

eCareMed – rozwój cyfrowych usług 
medycznych w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym nr. 4  
w Bytomiu 

Zwiększenie dostępności e-usług publicznych w Bytomiu oraz całym 
Województwie Śląskim poprzez stworzenie do 31.12.2022r. sieci 
szpitali w ramach, której będą przetwarzane (gromadzone, 
analizowane i udostępniane) dane medyczne, dzięki czemu będą one 
dostępne dla pacjenta i upoważnionych pracowników jednostek 
medycznych i administracyjnych w miejscu i czasie, w których są 
potrzebne – co ma na celu wzmocnienie więzi pomiędzy jednostkami 
współpracującymi oraz wzrost ich konkurencyjności poprzez 
stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację 
procesów biznesowych i wymiany danych.  

RPO WSL  
2014-2020 

129 
Wojewódzkie Pogotowie 

Ratunkowe w Katowicach 

Zakup ambulansów, środków 
ochrony indywidualnej dla Zespołów 

Ratownictwa Medycznego oraz 
środków do dezynfekcji w związku  

z realizacją działań związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 dla 
Wojewódzkiego Pogotowia 

Ratunkowego w Katowicach –  
II edycja 

Wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz 
innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej 
podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w 
zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego 
posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a 
także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów 
Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji. 

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura i 
Środowisko na lata 

2014-2020 

130 
Centrum Psychiatrii  
w Katowicach im.  

dr Krzysztofa Czumy 

Rozwój cyfrowych usług publicznych 
w obszarze ochrony zdrowia w 

Centrum Psychiatrii w Katowicach 
im. dr. Krzysztofa Czumy 

Wdrożenie elektronicznych usług w obszarze e-Zdrowia oraz rozwój 
systemu informacji medycznej. Realizacja celu głównego przyczyni się 
do osiągnięcia celów pośrednich tj.: usprawnienia procesu obsługi 
pacjentów, ułatwienia dostępu do usług medycznych, spadku kosztów 
funkcjonowania podmiotów leczniczych, ulepszenie dostępności do 
danych pacjentów, wzrost skuteczności leczenia dzięki stałemu 
dostępowi kadry medycznej do dokumentacji pacjentów, wzrost 
bezpieczeństwa informacji. Wzrost konkurencyjności województwa 
śląskiego zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców 
przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.  

RPO WSL  
2014-2020 

131 
Zespół Wojewódzkich 

Przychodni Specjalistycznych  
w Katowicach 

Recepta na zdrowie 
Poprawa warunków pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 
pracowników Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w 
Katowicach. Realizacja projektu umożliwi odpowiednią organizację 

RPO WSL  
2014-2020 
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(wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości 
uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników 
ryzyka na stanowisku pracy. Ponadto celem projektu jest 
zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i 
zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości. 

132 
Beskidzki Zespół Leczniczo-

Rehabilitacyjny Szpital Opieki 
Długoterminowej w Jaworzu 

Wskazujemy najlepszą drogę do 
sprawności"– rehabilitacja osób  

z chorobami układu krążenia 

Zmniejszenie ryzyka powikłań chorób krążenia oraz utrzymanie bądź 
przywrócenie zdolności do aktywności zawodowej mieszkańców 
województwa śląskiego w wieku od 40do 59 lat w przypadku kobiet 
oraz od 40 do 64 lat w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo i 
deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, będących 
uczestnikami kompleksowych działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych. 

RPO WSL  
2014-2020 

133 
Beskidzki Zespół Leczniczo-

Rehabilitacyjny Szpital Opieki 
Długoterminowej w Jaworzu 

"Wskazujemy najlepszą drogę do 
sprawności" – rehabilitacja osób  
z chorobami przewlekłymi układu 
kostno-stawowego i mięśniowego 

Przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz 
zdolności do aktywności zawodowej mieszkańców województwa 
śląskiego w wieku od 50 do 59 lat w przypadku kobiet oraz od 40 do 64 
lat w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo i deklarujących 
gotowość do podjęcia zatrudnienia, z dysfunkcjami narządu ruchu, 
spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i 
mięśniowego. Realizacja zadań projektowych ułatwi 400 mieszkańcom 
województwa śląskiego pozostanie w zatrudnieniu lub podjęcie pracy. 

RPO WSL  
2014-2020 

134 
Beskidzki Zespół Leczniczo-

Rehabilitacyjny Szpital Opieki 
Długoterminowej w Jaworzu 

Wdrożenie i rozwój usług 
medycznych z zakresu e-zdrowia  
w Beskidzkim Zespole Leczniczo-
Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki 

Długoterminowej w Jaworzu 

Modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury teletechnicznej i 
informatycznej, wykorzystywanej przez BZLR w Jaworzu do udzielania 
świadczeń zdrowotnych mieszkańcom regionu. Umożliwi to 
zasadnicze rozszerzenie zakresu działalności Szpitala wdrożonych w 
tej jednostce systemów informatycznych, a także wdrożenie nowych, 
zaawansowanych systemów. Kluczowym elementem przedsięwzięcia 
jest uruchomienie dwóch interaktywnych portali – Obsługi Pacjenta 
oraz Obsługi Kontrahenta, które będąc narzędziami zintegrowanymi z 
eksploatowanym przez Szpital zasobami informacyjnymi, służyć będą 
do świadczenia elektronicznych usług publicznych, charakteryzujących 
się wysokim stopniem dojrzałości. Projekt umożliwi korzystanie z 
telekonsultacji. Celem projektu jest również poprawa bezpieczeństwa 
danych wrażliwych. 

RPO WSL  
2014-2020 

135 
Beskidzki Zespół Leczniczo-

Rehabilitacyjny Szpital Opieki 
Długoterminowej w Jaworzu 

Poprawa dostępności i jakości 
świadczeń medycznych poprzez 

przebudowę i modernizację 
infrastruktury Beskidzkiego Zespołu 

Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala 
Opieki Długoterminowej w Jaworzu 

Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych 
w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpital Opieki 
Długoterminowej w Jaworzu poprzez przebudowę i modernizacje 
budynków "Mariensztat" i "Olimp". 

RPO WSL  
2014-2020 

136 
Beskidzki Zespół Leczniczo-

Rehabilitacyjny Szpital Opieki 
Długoterminowej w Jaworzu 

Szpital dla pracownika 

Wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez poprawę 
warunków i komfortu pracy grup docelowych, tj. fizjoterapeutów, 
pielęgniarek oraz pracowników obsługi, aby ułatwić im pozostanie w 
zatrudnieniu. Projektem objęci będą pracownicy Beskidzkiego Zespołu 
Leczniczo-Rehabilitacyjnego.  

RPO WSL  
2014-2020 
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137 

Ośrodek Leczniczo-
Rehabilitacyjny "Bucze"  

w Górkach Wielkich  
sp. z o.o. 

Wdrożenie e-usług dla pacjentów 
Ośrodka Leczniczo-

Rehabilitacyjnego „Bucze” 
w Górkach Wielkich sp. z o.o.  

Zwiększenie dostępności e-usług dla pacjentów oraz personelu 
Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich 
poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu HIS umożliwiającego 
prowadzenia EDM zgodnie z wymogami ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia celem poprawy, jakości i dostępności świadczeń 
zdrowotnych mieszkańców powiatu cieszyńskiego i województwa 
śląskiego i regionu Polski południowej.  

RPO WSL  
2014-2020 

138 

Śląskie Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji  

i Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. Gen. 

Jerzego Ziętka  
w Ustroniu sp. z o.o. 

Profilaktyka osteoporozy  
w makroregionie śląskim 

Wdrożenie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w 
wieku 50 – 70 lat i zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz 
chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowanie ich do właściwych 
ośrodków zajmujących się diagnostyką, prewencją i leczeniem poprzez 
wdrożenie programu profilaktycznego, w tym zwiększenie kompetencji 
200 lekarzy i pielęgniarek POZ, koordynatorów zatrudnionych w 
szpitalu w obszarze wczesnej identyfikacji i diagnostyki osteoporozy. 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 

139 

Śląskie Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji  

i Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. Gen. 

Jerzego Ziętka  
w Ustroniu sp. z o.o. 

Program badań przesiewowych RZS  
w Centrum Reumatologii w Ustroniu 

Zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej 
wykrywalności Reumatoidalnego Zapalenia Stawów poprzez 
wdrożenie programu profilaktycznego w tym zwiększenie kompetencji 
300 lekarzy i pielęgniarek POZ w obszarze diagnostyki i leczenia RZS, 
poprawa świadomości i wiedzy społecznej poprzez realizacje 6 akcji 
edukacyjnych oraz zwiększenie wykrywalności wczesnego RZS 
poprzez objecie badaniami przesiewowymi 1800 osób do 31.12.2022 
r. 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 

140 

Śląskie Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji  

i Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. Gen. 

Jerzego Ziętka  
w Ustroniu sp. z o.o. 

Poprawa efektywności energetycznej 
obiektów szpitalnych Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji i 

Zapobiegania Niepełnosprawności 
im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu  

Sp. z o.o. 

Kompleksowa modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej, 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii z urządzeniami 
towarzyszącymi i wdrożenie systemu zarządzania energią w obiektach 
szpitala oraz modernizacja ze zmianą funkcji budynku, a także 
termomodernizacja budynku techniczno- administracyjnego szpitala. 

Narodowy Fundusz 
Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 

Wodnej  

141 

Śląskie Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji i 

Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. Gen. 

Jerzego Ziętka  
w Ustroniu sp. z o.o. 

Cyfrowe usługi publiczne z obszaru  
e-zdrowia w Centrum Reumatologii  

Sp. z o.o. 

Poprawa dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w 
obszarze zdrowia w Centrum Reumatologii Sp. z o.o. 

RPO WSL  
2014-2020 

142 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Państwowy 

Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w 

Rybniku 

Eliminowanie zdrowotnych 
czynników ryzyka wśród 

pracowników Szpitala  
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  

w Rybniku 

Poprawa warunków pracy personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w oparciu o wyniki 
analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w 
miejscu pracy. 

RPO WSL 
2014-2020 

143 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Państwowy 

Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych 

PacjentPro 

Opracowane i przetestowanie aplikacji, która pomoże pacjentom 
polepszyć samopoczucie, obniżyć poziom niepokoju i zachowań 
niepożądanych oraz poprawić funkcjonowanie w oddziale i odnieść jak 
najwięcej korzyści z hospitalizacji psychiatrycznej. Aplikacja pomoże 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 
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w Rybniku pacjentowi zaadoptować się do nowych warunków oraz poinformuje o 
możliwościach terapeutycznych, zajęciach, wizytach i pomoże 
zmotywować do udziału w zajęciach i sesjach terapeutycznych. 
Administrator będzie miał możliwość zarządzania aplikacją i 
dokonywania zmian bezpośrednio poprzez stronę internetową. 

144 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Państwowy 

Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych  

w Rybniku 

Poprawa ergonomii pracy personelu 
SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych  
w Rybniku 

Poprawa ergonomii pracy personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w oparciu o wyniki 
analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w 
miejscu pracy. Działania w projekcie zakładają poprawę ergonomii 
warunków pracy personelu Szpitala i są odpowiedzią na 
zdiagnozowane problemy. Działania podejmowane w projekcie 
uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy oraz eliminację 
zidentyfikowanych ryzyk obniżających efektywność i wpływających na 
stan zdrowia personelu Szpitala, połączone z bezpośrednim 
wsparciem pracowników w postaci szkoleń. 

RPO WSL  
2014-2020 

145 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Państwowy 

Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych  

w Rybniku 

Rozwój e-usług dla SPZOZ Szpital  
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  

w Rybniku 

Zwiększenie dostępności do cyfrowych usług medycznych z obszaru 
e-zdrowia, co przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na 
diagnozę lekarską oraz ułatwi dostęp lekarzy do wyników badań 
pacjenta. Osią projektu i jego głównym beneficjentem będzie pacjent. 
W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność do elektronicznych 
danych medycznych poprzez stworzenie systemu informatycznego 
pozwalającego na składowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych 
medycznych w postaci elektronicznej. 

RPO WSL  
2014-2020 
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Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Państwowy 

Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych 

 w Rybniku 

Zakup wyposażenia i sprzętu dla 
Państwowego Szpitala dla 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo 
 i Psychicznie Chorych w Rybniku 

Zakup wyposażenia i sprzętu dla Państwowego Szpitala dla 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 
Zakupiony sprzęt i wyposażenie wpłyną na poprawę warunków 
bytowych pacjentów, lepsze warunki leczenia i rehabilitacji co 
bezpośrednie wpłynie na jakoś i czas leczenia. 

Miasto Rybnik 

147 
Departament Nadzoru 

Podmiotów Leczniczych 
i Ochrony Zdrowia 

Elementarz AAC urząd przyjazny 
osobom z trudnościami  
w komunikowaniu się 

Wypracowanie i wdrożenie, w oparciu o transfer i adaptację 
austriackich rozwiązań i praktykę, nowego sposobu świadczenia usług 
publicznych w jednostce samorządu terytorialnego wraz ze 
standardem obsługi osób mających trudności w komunikowaniu się z 
otoczeniem, a szczególnie posługujących się wspomaganymi, 
alternatywnymi sposobami komunikacji (AAC).  

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 

148 
Wojewódzki Szpital 

Rehabilitacyjny dla Dzieci  
w Jastrzębiu-Zdroju 

Termomodernizacja budynku 
Wojewódzkiego Szpitala 

Rehabilitacyjnego dla Dzieci  
w Jastrzębiu Zdroju 

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu 
poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynku 
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-
Zdroju. 

RPO WSL  
2014-2020 

149 
Wojewódzki Szpital 

Rehabilitacyjny dla Dzieci  
w Jastrzębiu-Zdroju 

Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród 
dzieci w wieku przedszkolnym 

w Jastrzębiu-Zdroju 

Zwiększenie świadomości w zakresie prawidłowego żywienia i 
aktywności fizycznej wśród dzieci z Jastrzębia Zdroju w wieku 5-6 lat 
uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym oraz wiedzy 
dotyczącej występowania dziecięcej nadwagi i otyłości wśród ich 
rodziców/opiekunów i opiekunów przedszkolnych grup biorących udział 

RPO WSL  
2014-2020 
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w Programie. Celem programu jest także dwukrotne przebadanie 
(masa ciała, wzrost i skład ciała) dzieci w wieku przedszkolnym 5-6 lat 
i w razie wystąpienia znacznych odchyleń od norm skierowanie do 
specjalistycznych poradni. 

150 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny Nr 3  
w Rybniku 

Zakup aparatury i sprzętu 
medycznego, urządzeń do 

dezynfekcji, testów, odczynników 
diagnostycznych  

i pozostałych oraz modernizacja 
infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym nr 3  
w Rybniku w celu przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się COVID-19 

Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez 
podjęcie działań ukierunkowanych na diagnostykę, zapobieganie, 
przeciwdziałanie, zwalczanie choroby COVID-19, wywołanej przez 
koronawirusa SARS-CoV-2. 

RPO WSL  
2014-2020 

151 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny Nr 3  
w Rybniku 

Termomodernizacja obiektów 
SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku 

Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
poprzez termomodernizację obiektów. RPO WSL  

2014-2020 

152 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny Nr 3  
w Rybniku 

eCareMed – elektroniczna 
dokumentacja medyczna oraz e-
usługi w celu wsparcia procesów 
akredytacyjnych w SP ZOZ WSS  

nr 3 w Rybniku 

Wytworzenie i uruchomienie szeregu usług dostępnych poprzez sieć 
Internet (e-Usług) tworzących unikalną w skali kraju grupę 
funkcjonalności. 

RPO WSL  
2014-2020 

153 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny Nr 3  
w Rybniku 

Minimum ryzyka dla pracownika 

Poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności 
zawodowej 412 pracowników Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. 

RPO WSL 
 2014-2020 

154 
Szpital Specjalistyczny Nr 2  

w Bytomiu 

Organizacja Śląskiego Centrum 
Medycyny Fizykalnej i Wczesnej 

Diagnostyki Nowotworów na bazie 
Oddziału Klinicznego Chorób 
Wewnętrznych, Angiologii i 

Medycyny Fizykalnej Szpitala 
Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 

Wzrost dostępności do skutecznej diagnostyki i leczenia chorób 
nowotworowych oraz naczyniowych (będących chorobami układu 
krążenia lub skutkami chorób układu krążenia). 

RPO WSL  
2014-2020 

155 
Szpital Specjalistyczny Nr 2  

w Bytomiu 
eCareMed – eZdrowie w Szpitalu 
Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu 

Zwiększenie dostępności e-usług publicznych poprzez stworzenie sieci 
szpitali, w ramach której będą przetwarzane (gromadzone, 
analizowane i udostępniane) dane medyczne. 

RPO WSL  
2014-2020 

156 
Szpital Specjalistyczny Nr 2  

w Bytomiu 

Bytomska Szkoła Świadomego 
Rodzicielstwa w Szpitalu 

Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu 

Poprawa zdrowia i związana z nim poprawa jakości życia oraz 
zmniejszenie nierówności w zdrowiu poprzez zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad matką i 
dzieckiem.  

RPO WSL  
2014-2020 

157 
Szpital Specjalistyczny Nr 2  

w Bytomiu 

Poprawa jakości i ergonomii pracy 
personelu Szpitala Specjalistycznego 

nr 2 w Bytomiu 

Zminimalizowanie zidentyfikowanych ryzyk na stanowiskach pracy w 
Szpitalu oraz poprawa ergonomii warunków pracy i wiedzy personelu 
na temat zdrowotnych czynników ryzyka . 

RPO WSL  
2014-2020 
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158 
Szpital Specjalistyczny  

w Chorzowie 

Modernizacja Oddziału 
Obserwacyjno-Zakaźnego, 

Hepatologii Zakaźnej  
i Nabytych Niedoborów Odporności 
Kliniczny Szpitala Specjalistycznego 
 w Chorzowie wraz z modernizacją 
pomieszczeń laboratorium i jego 
wyposażenia oraz zapewnienie 
indywidualnej ochrony osobistej 

wszystkich pracowników Szpitala 

Działania zapobiegające, diagnozujące i zwalczające koronawirusa 
SARS-CoV-2. 

RPO WSL 
2014-2020 

159 
Szpital Specjalistyczny  

w Chorzowie 

Doposażenie laboratorium oraz 
zabezpieczenie epidemiologiczne 
oddziału zakaźnego na potrzeby 

walki z Covid-19 

Wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z 
zapobieganiem i zwalczaniem COVID 19 oraz innych chorób 
zakaźnych poprzez doposażenie laboratorium szpitalnego, zakup 
sprzętu i środków do dezynfekcji oraz wymianę agregatu 
prądotwórczego na poczet oddziału obserwacyjno- zakaźnego na 
potrzeby walki z COVID 19.  

RPO WSL  
2014-2020 

160 
Szpital Specjalistyczny  

w Chorzowie 
Zdrowy pracownik – zdrowy szpital 

Eliminowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy, 
wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do likwidacji lub 
ograniczenia zagrożeń dla zdrowia a w konsekwencji umożliwienie 
kontynuacji pracy i pozostanie jak najdłużej w zatrudnieniu.  

RPO WSL  
2014-2020 
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Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 

Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie 

Budowa kompletnej instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 99,84 kWp 

wraz z niezbędną infrastrukturą 
przyłączeniową dla Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. 
Najświętszej Maryi Panny 

w Częstochowie 

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi 
Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, służącej do produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej. 

RPO WSL  
2014-2020 

162 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 

Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie 

Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz  
z niezbędną modernizacją Sali 
wybudzeń i Oddziału Chirurgii 
Onkologicznej z Pododdziałem 
Chorób Piersi wraz z zakupem 

wyposażenia  
w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. Najświętszej 
Maryi Panny w Częstochowie 

Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczonych usług z 
zakresu onkologii poprzez utworzenie, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Traktu Operacyjnego, 3 nowych sal operacyjnych wraz z niezbędną 
modernizacją i doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału 
Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w 
Częstochowie. 

RPO WSL  
2014-2020 

163 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 

Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie 

eCareMed – Wdrożenie e-usług  
w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. NMP  
w Częstochowie 

Poprawa dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w 
obszarze zdrowia w województwie śląskim (m.in. eRejestracja, 
eDokumentacja, eOpieka). 

RPO WSL 
 2014-2020 

164 
Wojewódzki Szpital 

Neuropsychiatryczny im.  
dr Emila Cyrana  

Modernizacja pawilonów chorych 
Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila 

Wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami oraz montaż 
wind osobowych. 

Państwowy 
Fundusz 
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z siedzibą w Lublińcu Cyrana w Lublińcu poprzez montaż 
wind osobowych w pawilonach 
chorych G i D oraz wykonanie 

podjazdów dla osób z 
niepełnosprawnościami  
w pawilonach E, F i G 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

165 

Wojewódzki Szpital 
Neuropsychiatryczny im.  

dr Emila Cyrana z siedzibą  
w Lublińcu 

Wsparcie inwestycji dla oddziałów 
psychiatrii dziecięcej w związku z 

epidemią wirusa SARS-CoV-2  

Przygotowanie oddziału do stosowania bardziej efektywnych metod 
leczenia w związku z negatywnymi skutkami stanu epidemii dla zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży. 

Ministerstwo 
Zdrowia 

166 

Wojewódzki Szpital 
Neuropsychiatryczny im.  

dr Emila Cyrana z siedzibą 
 w Lublińcu 

Eliminacja zdrowotnych czynników 
ryzyka pracowników Wojewódzkiego 
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. 

dr. Emila Cyrana w Lublińcu 

Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej 
ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla 138 osób 
(93 K i 45M). 

RPO WSL  
2014-2020 

167 

Wojewódzki Szpital 
Neuropsychiatryczny im. 

dr Emila Cyrana z siedzibą  
w Lublińcu 

Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń 
Regionalnego programu rehabilitacji 
osób z zaburzeniami psychicznymi 

spowodowanymi używaniem 
alkoholu oraz innych substancji 

psychoaktywnych w województwie 
śląskim 

Przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i 
społecznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 30 mieszkańcom 
województwa śląskiego z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi 
spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji 
psychoaktywnych, w tym 11 kobietom w wieku od 18 do 59 oraz 19 
mężczyznom w wieku od 18 do 64 roku życia, aktywnym zawodowo lub 
deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia oraz wzrost 
kwalifikacji z zakresu nowoczesnych metod rehabilitacji zaburzeń 
psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu oraz innych 
substancji psychoaktywnych 3 przedstawicieli personelu medycznego 
świadczącego usługi medyczne, w tym 2 kobiet i 1 mężczyzny. 

RPO WSL  
2014-2020 

168 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Szpital 
Psychiatryczny z siedzibą  

w Toszku 

Wzrost efektywności energetycznej 
budynków Szpitala Psychiatrycznego  

w Toszku 

Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, co umożliwi ograniczenie 
szkodliwych związków do atmosfery. 

RPO WSL  
2014-2020 

169 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Szpital 
Psychiatryczny z siedzibą  

w Toszku 

rAAzem – Realizacja założeń 
Regionalnego programu rehabilitacji 
osób z zaburzeniami psychicznymi 

spowodowanymi używaniem 
alkoholu oraz innych substancji 

psychoaktywnych w województwie 
śląskim 

Przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i 
społecznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 95 mieszkańcom 
województwa śląskiego z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi 
spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji 
psychoaktywnych, w tym 29 kobietom w wieku od 18 do 59 oraz 66 
mężczyznom w wieku od 18 do 64 roku życia, aktywnym zawodowo lub 
deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia oraz wzrost 
kwalifikacji z zakresu nowoczesnych metod rehabilitacji zaburzeń 
psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu oraz innych 
substancji psychoaktywnych 8 przedstawicieli personelu medycznego 
świadczącego usługi medyczne, w tym 3 kobiet i 5 mężczyzn. 

RPO WSL  
2014-2020 

170 
Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital 
Psychiatryczny z siedzibą  

Zdrowy Pracownik – Aktywny 
Pracownik – Sprawny Szpital 

 – etap II 

Poprawa ergonomii pracy i wiedzy 526 pracowników Szpitala 
Psychiatrycznego w Toszku (425Ki 101M), w tym 216 osób w wieku 
50+ (159Ki57M) nt. zidentyfikowanych czynników ryzyka i ich 

RPO WSL  
2014-2020 
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w Toszku minimalizowanie oraz zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości, a 
także zastosowanie możliwych ze względu na specyfikę 
Wnioskodawcy – zmian w funkcjonowaniu Szpitala. 

171 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Szpital 
Psychiatryczny z siedzibą  

w Toszku 

LekkiDuch – realizacja założeń 
Regionalnego programu rehabilitacji 
osób z zaburzeniami psychicznymi 
afektywnymi oraz nerwicowymi na 
lata 2019-2022 w województwie 

śląskim 

Przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i 
społecznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 120 mieszkańcom 
województwa śląskiego (85K i 35M) z rozpoznanymi zaburzeniami 
psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi, wzrost wiedzy personelu 
medycznego (12 os. 8 K i 4 M) w zakresie objętym projektem. 

RPO WSL  
2014-2020 

172 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Szpital 
Psychiatryczny z siedzibą  

w Toszku 

W drodze do samodzielności – 
rozwój usług zdrowotnych 
świadczonych w lokalnej 

społeczności w powiecie gliwickim 

Wzrost i upowszechnienie w okresie realizacji projektu dostępności do 
zintergowanej, środowiskowej opieki psychiatrycznej osobom z 
zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu gliwickiego.  

RPO WSL  
2014-2020 

173 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Szpital 
Psychiatryczny z siedzibą  

w Toszku 

Wzrost wykorzystania e-usług  
w obszarze zdrowia w Szpitalu 

Psychiatrycznym w Toszku 

Rozwój i podniesienie jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia 
oferowanych przez Szpital Psychiatryczny w Toszku. RPO WSL  

2014-2020 

174 
Szpital Wojewódzki  

w Bielsku-Białej 

eCAREMED – Upowszechnianie 
elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej oraz wdrożenie 

nowoczesnych e-Usług medycznych 
w Szpitalu Wojewódzkim  

w Bielsku-Białej 

Zmodernizowanie infrastruktury technicznej i uruchomieniu świadczeń 
usług elektronicznych dotyczących e-zdrowia.  

RPO WSL  
2014-2020 

175 

Wojewódzki Ośrodek 
Lecznictwa Odwykowego 

i Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w Gorzycach 

Rewaloryzacja budynku zameczek 
wraz z rekompozycją parku w jego 

bezpośrednim otoczeniu 

Zapewnienie właściwego stanu elewacji budynku oraz walorów 
historycznych i przyrodniczych parku w bezpośrednim otoczeniu 
zabytkowego budynku Zameczku. 

RPO WSL  
2014-2020 

176 

Wojewódzki Park Kultury  
i Wypoczynku im. Gen. 

Jerzego Ziętka S.A.  
w Chorzowie 

Projekt Miejski pn. „Modernizacja 
Parku Śląskiego” 

Projekt zakłada nadanie Parkowi Śląskiemu szeregu funkcji, które będą 
służyły zabezpieczeniu potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców 
regionu, a więc powiększeniu zasobu infrastruktury i poszerzeniu oferty 
kulturalnej, sportowej czy edukacyjnej, zwiększeniu zasobu 
infrastruktury rekreacyjnej, wypoczynkowej i turystycznej oraz 
potrzebie wsparcia dla przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu 
społecznemu poprzez dostęp do tanich usług aktywnego spędzania 
czasu wolnego. 
Celem głównym projektu jest zachowanie Parku Śląskiego i jego 
infrastruktury, rozpoznawanej w całym regionie oraz nadanie mu 
nowych funkcji związanych z rewitalizacją społeczną. 

Inicjatywa 
JESSICA 

PROJEKTY ZAKOŃCZNE W 2021 R. 

177 
Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 
"WOM" w Częstochowie 

Wsparcie placówek doskonalenia 
nauczycieli i bibliotek 

pedagogicznych w realizacji zadań 
związanych z przygotowaniem  

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego 
nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i 
szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 
pedagogicznych. 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 
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i wsparciem nauczycieli w 
prowadzeniu kształcenia na 

odległość 

178 
Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 
"WOM" w Katowicach 

Wsparcie placówek doskonalenia 
nauczycieli i bibliotek 

pedagogicznych w realizacji zadań 
związanych z przygotowaniem i 

wsparciem nauczycieli w 
prowadzeniu kształcenia na 

odległość 

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego 
nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i 
szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 
pedagogicznych. 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 

179 

Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli  
i Informacji Pedagogicznej 

"WOM" w Rybniku 

Województwo Śląskie – zdalnie 
zainspirowani 

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego 
nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i 
szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 
pedagogicznych. 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 

180 
Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka w Bielsku-Białej 

Wsparcie placówek doskonalenia 
nauczycieli i bibliotek 

pedagogicznych w realizacji zadań 
związanych z przygotowaniem 

i wsparciem nauczycieli w 
prowadzeniu kształcenia na 

odległość 

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego 
nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i 
szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 
pedagogicznych. 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 

181 
Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 
"WOM" w Częstochowie 

Wsparcie placówek doskonalenia 
nauczycieli i bibliotek 

pedagogicznych w realizacji zadań 
związanych z przygotowaniem  

i wsparciem nauczycieli w 
prowadzeniu kształcenia na 

odległość 

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego 
nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i 
szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 
pedagogicznych. 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 

182 
Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 
"WOM" w Bielsku-Białej 

Nauczyciel przygotowany do zdalnej 
edukacji w ramach projektu 

grantowego pn. „Wsparcie placówek 
doskonalenia nauczycieli i bibliotek 
pedagogicznych w realizacji zadań 

związanych z przygotowaniem  
i wsparciem nauczycieli w 

prowadzeniu kształcenia na 
odległość 

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego 
nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i 
szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 
pedagogicznych. 

Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

2014-2020 

183 Muzeum Powstań Śląskich Powstańcza Gra Miejska 

Upamiętnienie 100-lecia III Powstania Śląskiego; popularyzacja historii 
regionu w sposób nowoczesny i atrakcyjny dla młodzieży i dorosłych; 
krzewienie patriotyzmu lokalnego oraz przypominanie o źródłach 
polskości Śląska; wzmacnianie poczucia tożsamości społeczności 
"małej ojczyzny" – Górnego Śląska i więzi z historią i kulturą regionu 

Muzeum Historii 
Polski Patriotyzm 

Jutra  
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oraz poczucia odpowiedzialności za przyszłość; edukacja historyczna 
w zakresie historii i kultury Śląska. 

184 

Instytucja Kultury Ars 
Cameralis Silesiae Superioris 
– Górnośląski Festiwal Sztuki 

Kameralnej w Katowicach 

Więcej światła – projekt 
multimedialny – Festiwal Ars 

Cameralis 2020 

Organizacja międzynarodowego projektu multimedialnego „Więcej 
światła!” wchodzącego w program Festiwalu Ars Cameralis 2020. 

Środki Fundacji 
Współpracy 

Polsko-Niemieckiej 

185 

Instytucja Kultury Ars 
Cameralis Silesiae Superioris 
– Górnośląski Festiwal Sztuki 

Kameralnej w Katowicach 

Wystawa na 40-lecie Solidarności  

Ekspozycja zarówno pod względem architektonicznym jak i zawartości 
merytorycznej upamiętnia 40 rocznicę powstania Solidarności, 
propaguje ideę ruchu społecznego i poczucia wspólnoty i jedności 
społecznej. Ze względu na swój unikatowy przekaz skupiający się na 
pokazaniu efektów działań ruchu społecznego – pozwala na 
opowiedzenie publiczności o związku Solidarność bez względu na 
odniesienia do rocznicy i tym samym zyskuje ponadczasową wartość. 

Fundusz Promocji 
Kultury – Program 

Infrastruktura 
kultury 

186 

Instytucja Kultury Ars 
Cameralis Silesiae Superioris 
– Górnośląski Festiwal Sztuki 

Kameralnej w Katowicach 

XXIX Festiwal Ars Cameralis 2020 – 
program literacki 

Zwiększenie świadomości dot. znaczenia literatury i jej różnorodnych 
form wyrazu poprzez organizację artystycznych wydarzeń, na które 
składają si m.in. spotkania, warsztaty dla dzieci i młodzieży, 
prezentacje literacko-muzyczne. Celem jest promocja czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży oraz aktywizacją seniorów a także promocja 
polskich i zagranicznych twórców. 

Fundusz Promocji 
Kultury – Program 

Infrastruktura 
kultury 

187 
Biblioteka Śląska  

w Katowicach 
Dyskusyjne Kluby Książki  

w województwie śląskim 2021 

Promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja 
środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych 
użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie 
bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie 
klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe 
Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy). Celem programu jest 
również popularyzacja idei DKK w środowiskach do tej pory 
niezaangażowanych w ruch. 

Program Instytutu 
Książki Dyskusyjne 

Kluby Książki 

188 
Biblioteka Śląska  

w Katowicach 

Zakup i zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych dla bibliotek  

publicznych 2021  

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych do zbiorów Biblioteki 
Śląskiej w celu udostępniania czytelnikom. 

Narodowy Program 
Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021-2025 

189 
Biblioteka Śląska  

w Katowicach 
Śląska Fotografia Prasowa – 
najlepsze zdjęcia 2020 roku 

Promocja regionu oraz dokumentacja wydarzeń i przemian 
zachodzących wokół nas, a także promowanie szeroko rozumianej 
fotografii prasowej i prezentacja dorobku polskich i czeskich 
fotoreporterów. 

Budżet Miasta 
Katowice 

190 
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" 
im. St. Hadyny w Koszęcinie 

Wykonanie instalacji klimatyzacji  
w archiwum zakładowym w Zespole 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny 

Stworzenie właściwych warunków do przechowywania archiwaliów 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny. 

Dotacja celowa na 
wydatki 

inwestycyjne ze 
środków 

finansowych 
Ministra Kultury  
i Dziedzictwa 
Narodowego 
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191 
Muzeum Górnośląskie  

w Bytomiu 

Kontynuacja prac konserwatorskich 
oraz digitalizacji kolekcji judaików 

Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 

Kontynuacja procesu zachowania, konserwacji i udostępnienia 
judaików (zapoczątkowanego w latach 2018-2019) pozostających do 
sierpnia 2017 roku w zasobach bytomskiej, a później katowickiej Gminy 
Żydowskiej. Zbiór judaistyczny w sierpniu 2017 roku przekazany został 
Muzeum Górnośląskiemu w Bytomiu. 

Kultura cyfrowa 

192 
Muzeum Górnośląskie  

w Bytomiu 
Sztrykowanie, heklowanie, 

biglowanie – skarby śląskiej szafy 

Kultywowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu 
śląskiego. Kultywowanie śląskich tradycji oraz wzmacnianie oraz 
wzmacnianie tożsamości. Podtrzymywanie wiedzy o kutrze ludowej, 
folklorze i lokalnej tradycji. Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży 
potrzeby szukania inspiracji w kulturze ludowej. Podniesienie jakości 
umiejętności rękodzielniczych, co pozwoli na rozwój kompetencji 
artystycznych, manualnych, technicznych i społecznych. Wyrównanie 
szans w dostępności do dóbr kultury. 

Program 
EtnoPolska 

193 Teatr Rozrywki w Chorzowie Musicale i spektakle Teatru Rozrywki 
bez barier 

Udostępnienie oferty Teatru Rozrywki dla osób z dysfunkcją wzroku i 
słuchu oraz wzrost świadomości w zakresie uczestnictwa w kulturze 
osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku. 

Kultura Dostępna 

194 
Regionalny Ośrodek Kultury  

w Bielsku-Białej 

30. Posiady Gawędziarskie 32. 
Konkurs Gry na Unikatowych 

Instrumentach Ludowych i Śpiewu 
Tradycyjnego 

Popularyzowanie autentycznej muzyki i twórczości ludowej, a także 
ożywianie i podtrzymywanie ludowego muzykowania, tradycji 
gawędziarstwa i białego śpiewu. 

Kultura ludowa  
i tradycyjna 

195 
Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu 
Carnall Festival 

Organizacja festiwalu muzycznego. Środki z budżetu 
państwa 

196 
Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu 

E-Muzeum – digitalizacja i 
udostępnienie zasobów Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

W ramach projektu została utworzona pracownia digitalizacji zbiorów 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z podsystemami 
wspomagającymi zarządzanie i inwentaryzowanie zdigitalizowanych 
zbiorów (E – Muzeum).  

RPO WSL  
2014-2020 

197 
Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu 
Górnicze Miasto Dzieci- półkolonie- 

edycja IV 

Nabycie kluczowych kompetencji oraz wykształcenie postaw 
kreatywnych u 60-80 dzieci w wieku 7-14 lat poprzez realizację zajęć 
rozwijających umiejętności, zainteresowania i wiedzę w zakresie 
przedsiębiorczości oraz ekonomii w czasie dwóch turnusów półkolonii 
letnich 2021.  

Narodowy  
Bank Polski  

198 
Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu 

Konserwacja dwóch płaskodennych 
łodzi do transportu ludzi i materiałów 

w Głównej Kluczowej Sztolni 
Dziedzicznej w Zabrzu – III etap 

Konserwacja dwóch płaskodennych łodzi. 
Środki na ochronę 

zabytków  

199 
Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu 

Barbórka górników węgla 
kamiennego na Śląsku – 

dokumentacja dziedzictwa 

Wykonanie badań dokumentujących obchody Barbórki wśród górników 
kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku i upowszechniania 
wiedzy o Barbórce wpisanej na Krajową Listę Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego.  

Kultura ludowa  
i tradycyjna 

200 
Śląskie Centrum Wolności  

i Solidarności 

Utwór symfoniczny, „Tren”, Piotr 
Moss – koncert z okazji 40. Rocznicy 

pacyfikacji kopalni „Wujek” 

Stworzenie pierwszej kompozycji symfonicznej upamiętniającej ofiary 
pacyfikacji strajku w kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 r . 

Zamówienia 
kompozytorskie 

2020-2021 
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201 
Śląskie Centrum Wolności  

i Solidarności 

„Sztuka w służbie pamięci” 
Narodowa Kolekcja Sztuki 

Współczesnej 

Rozbudowanie kolekcji sztuki współczesnej poświęconej tematyce 
opozycji antykomunistycznej lat 80. XX wieku. 

Narodowa Kolekcja 
Sztuki 

Współczesnej 

202 Muzeum Powstań Śląskich 
Archiwum historii mówionej Powstań 

Śląskich 

Upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego poprzez 
ukazanie Powstań Śląskich i plebiscytu – najważniejszych wydarzeń w 
historii regionu, które doprowadziły do powrotu części Górnego Śląska 
do odrodzonego, niepodległego państwa polskiego po kilkuset latach 
funkcjonowania pod czeską i niemiecką jurysdykcją. 

Program 
Niepodległa ze 

środków 
finansowych 
Programu 

Wieloletniego 
Niepodległa na lata 

2017-2022 

203 
Biblioteka Śląska  

w Katowicach 
Pola widzenia książki – pomosty  

Przyczynianie się do odkrywania przez mieszkańców-czytelników ze 
Śląska, w tym młodych i zagrożonych wykluczeniem, literatury jako 
dziedziny zaspokajającej bardzo różnorodne naturalne potrzeby 
umysłowe i duchowe człowieka, jak: rozwój wyobraźni, myśli, empatii, 
rozumienia siebie i otoczenia, pogłębiania wiedzy czy kontaktu z 
autorytetem. Drugim istotnym celem jest animacja czytelnictwa w 
przestrzeni korelującej z biblioteką w mieście – zwiększanie 
widoczności literatury oraz stymulowanie potrzeb związanych z 
szeroko pojętym czytelnictwem oraz kontaktu z książką i słowem 
pisanym w codziennym otoczeniu. 

Partnerstwo dla 
książki  

204 
Biblioteka Śląska  

w Katowicach 

Pierwsze polskie kompletne wydanie 
„Opowieści kanterberyjskich” 

Geoffreya Chaucera 

Publikacja nowego – pierwszego, pełnego – przekładu "Opowieści 
kanterberyjskich" Geoffreya Chaucera, arcydzieła średniowiecznej 
poezji narracyjnej, tekstu należącego do kanonu literatury europejskiej. 

Literatura 2021 

205 
Biblioteka Śląska 

 w Katowicach 
Plenerowa Akademia Komiksowa 

Wzmocnienia kulturotwórczej roli biblioteki, w szczególności przez 
podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom,\. 
Dywersyfikacja oferty biblioteki i dostosowania jej do potrzeb 
czytelników ze szczególnym wskazaniem na niższe grupy wiekowe. 
Popularyzacja wiedzy o przeszłości komiksu z uwypukleniem tendencji 
rozwojowych i gatunkowych w Polsce. Zapoznanie odbiorcy z 
dostępnymi w nauce światowej teoriami tej szczególnej formy narracji 
wizualnej, jaką stanowi komiks. 

Partnerstwo  
dla książki  

206 
Muzeum Śląskie  

w Katowicach 

14 dni pod ziemią… historia walki  
o wolność”. 40 rocznica 

wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego we wspomnieniach 

górników 

Upamiętnienie wydarzeń z grudnia 1981 r. – wprowadzenia stanu 
wojennego i strajku górników kopalni Piast w Bieruniu. 

Dotacja celowa 
budżetu państwa  

207 
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" 
im. St. Hadyny w Koszęcinie 

Zakup instrumentów muzycznych  
i wyposażenia niezbędnego do 

prowadzenia działalności kulturalnej 
Zespołu "Śląsk" 

Polepszenie jakości świadczonych usług kulturalnych Zespołu „Śląsk” 
oraz poprawa sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza 
infrastrukturalnego instytucji. Realizacja zadania przyczyni się do 
lepszej prezentacji oferty kulturalnej i edukacyjnej Zespołu „Śląsk”, a 
także do poprawy warunków pracy i do usprawnienia organizacji 
koncertów, przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych instytucji. 

Infrastruktura 
Kultury 2021 
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Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura przyczyni się do 
zwiększenia potencjału instytucji kultury, co pozytywnie wpłynie na 
popularyzowanie polskiego dziedzictwa narodowego, które jest 
wpisane w misję Zespołu „Śląsk”. 

208 
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" 
im. St. Hadyny w Koszęcinie 

Koszęcin, Zespół Pałacowy, XVII-
XIX w, prace konserwatorskie w 

kaplicy i pomieszczeniu nad kaplicą, 
wieży pałacowej I i II piętra i lewym 

skrzydle pałacu 

Wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie jakim jest zabytkowy 
Zespół Pałacowy w Koszęcinie, którego celem były prace 
konserwatorskie mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji 
zabytku, zahamowanie procesów destrukcyjnych w tym m.in.: ścian w 
pomieszczeniu nad kaplicą, ścian wieży pałacowej I i II piętra, 
zachodniej ściany kaplicy, północnego ryzelitu lewego skrzydła pałacu. 

Ochrona zabytków 
2021 

209 
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" 
im. St. Hadyny w Koszęcinie 

Realizacja nagrania płyty z okazji 
zbliżających się obchodów 70-lecia 

ZPiT „Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny w Koszęcinie 

Promowanie dziedzictwa unikatowej, polskiej kultury ludowej, a 
przekazane w ten sposób uniwersalne wartości pozwolą dotrzeć do 
wielopokoleniowej grupy Polek i Polaków. Rozpoczęcie przygotowań 
do Jubileuszu 70-lecia Zespołu „Śląsk”. 

Dotacja celowa na 
wydatki 

inwestycyjne ze 
środków 

finansowych 
Ministra Kultury i 

Dziedzictwa 
Narodowego 

210 
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" 
im. St. Hadyny w Koszęcinie 

Prace przy zieleni w zabytkowym 
Zespole Pałacowo – Parkowym  

w Koszęcinie 

Właściwe i specjalistyczne zadbanie o zieleń zabytkową, zapewnienie 
prawidłowego wzrostu roślinności i bezpieczeństwa wszystkim 
przebywającym w parku. 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 

Katowicach 

211 
Instytut Myśli Polskiej im. 

Wojciecha Korfantego 

„Niebo złote Ci otworzę…” Festiwal 
Poezji im. K.K. Baczyńskiego instytut 

myśli polskiej im. Wojciecha 
Korfantego  

Stworzenie nowej oferty kulturalnej j i edukacyjnej dla wszystkich grup 
wiekowych (wydarzenia na żywo z udziałem publiczności, video-
nagrania dostępne w internecie, płyty z nagraniem spotkań 
projektowych udostępniane m.in. szkołom i innym placówkom oraz 
zainteresowanym osobom prywatnym). 

Promocja 
Czytelnictwa 2021 

212 
Instytut Myśli Polskiej im. 

Wojciecha Korfantego 

Wiadomości Konserwatorskie 
Województwa Śląskiego tom 13 

Przestrzeń publiczna 

Wydanie kolejnego, 13 tomu Wiadomości Konserwatorskich 
Województwa Śląskiego poświęconego przestrzeniom publicznym w 
układach zabytkowych.  

Śląski Wojewódzki 
Konserwator 

Zabytków 

213 
Regionalny Ośrodek Kultury  

w Bielsku-Białej 
TransEtno – transfer polskich i 

słowackich tradycji zabawkarskich 

Międzynarodowe i międzypokoleniowe pielęgnowanie i 
upowszechnianie zabawkarstwa ludowego, stanowiącego 
współcześnie ważny, żywy element dziedzictwa kulturowego Polski i 
Słowacji.  

Interreg V-A Polska 
– Słowacja 2014-

2020 

214 
Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu 

14 dni pod ziemią... historia walki  
o wolność. 40 rocznica 

wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego we wspomnieniach 

górników 

Realizacja polityki pamięci w zakresie historii najnowszej i dziedzictwa 
Solidarności – przypomnienie wydarzenia sprzed 40 lat, nie tylko 
podziemny strajk, ale również szerszy kontekst historyczny 
towarzyszący strajkowi. Promocja postawy patriotyczne, stawiając za 
wzorzec bohaterów wydarzeń z kopalni Piast wraz z ich kodeksem 
wartości. 

Program Instytutu 
Dziedzictwa Myśli 

Narodowej im. 
Romana 

Dmowskiego i 
Ignacego Jana 
Paderewskiego 
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Fundusz 
Patriotyczny – 
Edycja 2021 

Wolność Po Polsku 

215 
Filharmonia Śląska im. H. M. 

Góreckiego w Katowicach 

Bolesław Szabelski „Magnificat” 
Wydanie nut w formie papierowej  

i elektronicznej 

Premierowe wydanie nutowe kompozycji „Magnificat” Bolesława 
Szabelskiego a następnie wykonanie utworu na koncercie oraz 
nagranie płytowe. 

Muzyczny  
Ślad 2021 

216 
Filharmonia Śląska im. H. M. 

Góreckiego w Katowicach 
Empiria Muzyki 

Zakup instrumentów oraz zasobów rzeczowych dla Filharmonii 
Śląskiej. 

Infrastruktura 
kultury 2021 

217 
Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.  
w Bielsku-Białej 

Digital Nature 

Digitalizacja pomników przyrody na terenie pogranicza polsko-
czeskiego w tym przegląd, ewidencja, udostępnianie oraz archiwizacja. 
Dzięki projektowi stworzona zostanie cyfrowa skarbnica pomników 
przyrody, a także dzięki zastosowaniu API (Application Programming 
Interface) treści będą̨ mogły być́ wykorzystywane w przyszłości przez 
inne podmioty np. Urzędy Miast, Gmin, organizacje turystyczne, 
pozarządowe i inne do promocji np. przy aplikacji miejskiej, grach 
miejskich, questach itp.  

Interreg V-A 
Republika Czeska-
Polska 2014-2020 

218 
Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.  
w Bielsku-Białej 

Aktywny i kreatywny senior na 
pograniczu polsko-czeskim 

Walka z samotnością̨ wśród osób starszych po obu stronach granicy, 
poprzez integracje i aktywizacje tych osób. Priorytetowo traktowana 
jest aktywizacja czyli uczestnictwo w rożnego rodzaju aktywnościach 
poza domem np. wszelkie zajęcia edukacyjne i ruchowe. Edukacja i 
aktywność́ pomoże uwolnić́ seniorów od stereotypów towarzyszących 
temu okresowi życia i pozwoli wygenerować́ nowe więzi towarzyskie, 
ćwiczyć́ funkcje poznawcze, "zmusić́" do wyjścia z domu. 

Interreg V-A 
Republika Czeska-
Polska 2014-2020 

219 
Rudzka Agencja Rozwoju 

"Inwestor" sp. z o.o.  
Moje Małe Zmiany w Kierunku Pracy 

Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez udzielenie 
kompleksowego wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz 
zatrudnieniowego 20 osobom powyżej 30 r.ż. pozostających bez 
zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących obszar miasta 
Ruda Śląska (w tym obszary rewitalizowane) i należących do 
następujących grup: osoby z niepełnosprawnością, osoby powyżej 50 
roku życia, osoby długotrwale bezrobotne. 

RPO WSL  
2014-2020 

220 
Instytut Myśli Polskiej im. 

Wojciecha Korfantego 
Bardzo Młoda Kultura  

w województwie śląskim  
Wspieranie lokalnych partnerstw animatorów kultury i nauczycieli na 
rzecz edukacji kulturowej dzieci i młodzieży w regionie.  

Bardzo  
Młoda Kultura  

221 
Wojewódzki Urząd Pracy  

w Katowicach  

„Wstań z kanapy! Rozwój 
kompetencji społecznych oraz 
przedsiębiorczych dla NEETs" 
(Stop being couch potatoes! 

Developing social and 
entrepreneurial skills for Neets)  

Nawiązanie międzynarodowej współpracy oraz praca nad 
odpowiednimi metodami uczenia w krajach partnerów oraz odpowiedź 
na pytanie, jak rozwijać umiejętności społeczne i przedsiębiorcze osób 
należących do grupy NEETs.  

Erasmus+ 

222 
Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu 
RESTART 2 

Nabycie nowych lub zwiększenie kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych przez 18 osób-pracowników MŚP 

RPO WSL  
2014-2020 

223 
Wojewódzki Urząd Pracy 

w Katowicach  
Eko-konsultant biurowy 

Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego systemu szkoleniowego, 
narzędzi metodycznych oraz systemu certyfikacji, przeznaczonych dla 

Erasmus+ 
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interesariuszy sektora edukacji osób dorosłych, którzy starają się 
zwiększyć szanse na rynku pracy poprzez kontynuowanie kariery 
zawodowej w obszarze promowania zachowań dotyczących 
oszczędzania zasobów i energii wraz z koncepcją zielonego wzrostu w 
środowisku biurowym.  

224 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa 
Śląskiego 

Śląskie pomaga 

Ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
które są najbardziej zagrożone skutkami epidemii COVID-19, tj. 
mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej, DPS, ZOL 
i ZOP funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. 

RPO WSL  
2014-2020 

225 
Departament Administracji  

i Logistyki 
Zdrowy urzędnik 

Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka wśród ok. 50% 
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego (UM WSL) do 
zakończenia realizacji projektu, tj. 31.03.2021r. poprzez poprawę 
ergonomii stanowiska pracy i działania edukacyjno – informacyjne. 
Osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do ograniczenia 
absencji chorobowej pracowników, a tym samym ograniczenia 
wyłączenia osób z rynku pracy z powodów zdrowotnych, jak również 
do polepszenia jakości życia w regionie. 

RPO WSL 2014-
2020 

226 

Śląskie Centrum 
Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe 
im. dr A. Szebesty w Rabce-

Zdroju sp. z o. o 

Kompleksowy rozwój infrastruktury 
uzdrowiskowej ŚCRU, w tym 

rewitalizacja parku zdrojowego wraz  
z budową tężni solankowej  

Rewitalizacja modernistycznego założenia parkowego otaczającego 
ŚCRU i wyposażenie go w szereg nowych urządzeń wspomagających 
procedury lecznicze, a także udostępnienie zmodernizowanej 
przestrzeni szerokiemu gronu kuracjuszy, turystów i mieszkańców 
odwiedzających i przebywających na stałe w Rabce-Zdroju. 

RPO WM  
2014-2020 

227 Fundusz Górnośląski S.A. 
Zakup środków ochrony osobistej dla 

podmiotów leczniczych 

Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 oraz wzmocnienie 
bezpieczeństwa zdrowotnego w woj. śląskim przez wsparcie placówek 
ochrony zdrowia w regionie. 

RPO WSL  
2014-2020 

228 
Centrum Leczenia Oparzeń 
im. dr Stanisława Sakiela  

w Siemianowicach Śląskich 

Zdrowy pracownik najlepszą 
wizytówką firmy – eliminowanie 
zdrowotnych czynników ryzyka  

w miejscu pracy u zatrudnionych  
w Centrum Leczenia Oparzeń im.  

dr. Stanisława Sakiela  
w Siemianowicach Śląskich 

Poprawa warunków pracy osób zatrudnionych w placówce. Działania 
obejmą pracowników CLO zatrudnionych na podstawie umowy o 
prace.  

RPO WSL  
2014-2020 

229 
Centrum Leczenia Oparzeń 
im. dr Stanisława Sakiela  

w Siemianowicach Śląskich 

Innowacyjne materiały i metody dla 
medycyny, w tym w leczeniu trudno 

gojących się ran – zakup 
infrastruktury badawczej i 

przeprowadzenie prac budowlanych 
w Centrum Materiałów Polimerowych 

i Węglowych PAN w Zabrzu oraz 
zakup infrastruktury badawczej dla 
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. 

Stanisława Sakiela  
w Siemianowicach Śląskich 

Stworzenie w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN i 
Centrum Leczenia Oparzeń kluczowej dla regionu infrastruktury 
badawczej i przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych. Sprzęt 
pozwoli na stworzenie nowych materiałów i metod dla medycyny, w 
szczególności w leczeniu trudno gojących się ran. Utworzona będzie 
unikalna linia technologiczna do syntezy materiałów polimerowych. Ich 
wytwarzanie odbywać się będzie w przygotowanej ze środków projektu 
strefie o podwyższonej klasie czystości. Umocnienie bazy materialnej 
służyć będzie zwiększeniu urynkowienia działalności badawczej 
partnerów. 

RPO WSL  
2014-2020 
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230 
Szpital Specjalistyczny  

w Zabrzu sp. z o.o. 

Poprawa ergonomii pracy personelu 
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu 

Sp. z o.o. – etap II 

Poprawa warunków pracy i wiedzy 130 osób (w tym 117 K i 13M) – 
pracowników Szpitala, w tym 86 os. w wieku 50+ nt. zidentyfikowanych 
czynników ryzyka i ich minimalizowanie oraz zapobieganie ich 
wystąpieniu w przyszłości. 

RPO WSL  
2014-2020 

231 
Szpital Wojewódzki  

w Bielsku-Białej 

Przebudowa i zakup sprzętu 
medycznego oraz urządzeń do 

dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala 
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w 

celu ograniczenia rozprzestrzeniania 
się wirusa COVID-19 

Zabezpieczenie ciągłości udzielania świadczeń medycznych przez 
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej oraz przygotowanie adekwatnego 
do skali oraz charakteru pandemii zaplecza w postaci środków 
ochrony, narzędzi do diagnostyki i terapii pacjentów z grupy ryzyka 
oraz chorych zakażonych wirusem COVID-19. 

RPO WSL  
2014-2020 

232 
Centrum Pediatrii im. Jana 

Pawła II w Sosnowcu  
sp. z o.o. 

Zapewnienie mieszkańcom 
województwa śląskiego dostępu do 

wysokiej jakości nowoczesnej 
diagnostyki obrazowej dzieci i 

młodzieży w Centrum Pediatrii im. 
Jana Pawła II w Sosnowcu 

Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń med. dla dzieci a tym 
samym zwiększenie efektywności systemu ochrony zdrowia, co 
przyczyni się do zwiększenia spójności społecznej poprzez lepszy 
dostęp do wysokiej jakości usług medycznych a w konsekwencji do 
poprawy zdrowotności mieszkańców regionu. 

RPO WSL  
2014-2020 

233 Katowickie Centrum Onkologii 

Podniesienie poziomu bezpiecznego 
procesu leczenia pacjentów 

onkologicznych w Katowickim 
Centrum Onkologii poprzez zakup 

sprzętu medycznego i wyposażenia 
związanego z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 

Zapobieganie, przeciwdziałanie COVID-19, w tym podniesienie jakości 
świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców Katowic oraz pozostałej części województwa śląskiego. 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

234 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Rejonowe 

Pogotowie Ratunkowe  
w Sosnowcu 

Zakup sprzętu medycznego do walki  
z epidemią SARS Cov-2. 

Zakup urządzeń do dezynfekcji 
ambulansów i pomieszczeń do walki  

z epidemią SARS Cov-2 

Zakup sprzętu medycznego wykorzystywanego do walki z epidemią 
SARS Cov-2. 

RPO WSL  
2014-2020 

235 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Rejonowe 

Pogotowie Ratunkowe 
 w Sosnowcu 

Zakup defibrylatora z transmisją 
EKG na potrzeby SP ZOZ 
Rejonowego Pogotowia 

Ratunkowego w Sosnowcu 

Poprawa jakości udzielanych świadczeń. 
Dotacja celowa 

budżetu państwa  

236 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 

Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie 

Doposażenie zakładów radioterapii 

Dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć 
technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób 
nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych akceleratorów 
niskoenergetycznych i wysokoenergetycznych (nie dotyczy aparatów 
do radioterapii śródoperacyjnej, noży gamma, noży cybernetycznych), 
których wiek liczony od momentu rozpoczęcia w danym podmiocie 
udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych do dnia 
opublikowania ogłoszenia konkursowego, wynosi 10 lat. 

Narodowa 
Strategia 

Onkologiczna 

237 
Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 

Doposażenie podmiotów leczniczych  
Dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć 
technicznych i technologicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji 

Program 
Profilaktyki i 
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Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie 

w urządzenia do wczesnej 
rehabilitacji neurologicznej kończyn 

górnych i kończyn dolnych z 
biofeedback na potrzeby rehabilitacji 

w roku 2021 

neurologicznej osób po udarze mózgu, poprzez wyposażenie 
realizatorów zadania w urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do 
wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią umożliwiające 
ćwiczenia kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem. 

Leczenia Chorób 
Układu Sercowo-
Naczyniowego 

POLKARD na lata 
2017-2021 

238 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 

Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie 

Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. NMP w 

Częstochowie w zapobieganiu, 
przeciwdziałaniu i zwalczaniu 
COVID-19 – zakup sprzętu 
medycznego i urządzeń do 

dezynfekcji oraz wyposażenia 
obiektowego i budowlanego 

Wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 
innych chorób zakaźnych. 

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura i 
Środowisko na lata 

2014-2020 

239 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 

Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie 

Modernizacja Oddziału 
Gastroenterologii Ogólnej i 

Onkologicznej z Pododdziałem 
Chorób Wewnętrznych – obiekt przy 

ul. Bialskiej 104/118 przez 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. Najświętszej Maryi Panny  
w Częstochowie 

Przeniesienie Pracowni Endoskopii, która aktualnie znajduję się w 
budynku poradni specjalistycznych, w obręb struktur Oddziału 
Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób 
Wewnętrznych. 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

240 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 

Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie 

Modernizacja instalacji gazów 
medycznych w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym  
im. Najświętszej Maryi Panny  

w Częstochowie – obiekt przy ul. 
PCK 7 w związku z COVID-19 

Wykonanie nowego przyłącza instalacji gazów medycznych wraz z 
modernizacją stacji rozprężenia dla zapewnienia nieprzerwanego 
dostępu do tlenu medycznego w obiekcie Szpitala przy ul. PCK 7 
(budynki: A, B i C), w którym zlokalizowane są Oddziały dedykowane 
pacjentom zakażonym koronawirusem. 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

241 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 

Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie 

Zakup sprzętu do diagnostyki  
i leczenia raka płuca 

Dążenie do zapewnienia lepszych warunków diagnostyki i leczenia 
raka płuca poprzez unowocześnienie zarówno aparatury i pracowni 
diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym 
uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i 
leczenia raka płuca. 

Narodowa 
Strategia 

Onkologiczna 

242 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 

Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie 

Zakup aparatury diagnostycznej dla 
wczesnego wykrywania nowotworów 

– mammografy 

Dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć 
technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia 
chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych 
mammografów analogowych i ucyfrowionych na nowe aparaty cyfrowe 
dedykowane do pracowni stacjonarnych lub mobilnych podmiotów 
leczniczych. 

Narodowa 
Strategia 

Onkologiczna 

243 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 

Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie 

Doposażenie podmiotów leczniczych  
w aparaty do diagnostyki 

ultrasonograficznej z funkcją 
echokardiografii na potrzeby 

kardiologii w roku 2021 

Dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć 
technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia 
chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie realizatorów 
zadania w aparaty USG z funkcją echokardiografii, umożliwiające 
diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia. 

Program 
Profilaktyki i 

Leczenia Chorób 
Układu Sercowo-
Naczyniowego 
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POLKARD na lata 
2017-2021 

244 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Szpital 
Kolejowy w Wilkowicach-

Bystrej 

Poprawa jakości stanowisk pracy  
i działania szkoleniowe narzędziem 
eliminowania czynników ryzyka w 

miejscu pracy i promowania 
aktywności zawodowej. Zdrowy 

pracownik – bezpieczniejszy pacjent 

Ułatwienie pozostania w zatrudnieniu pracownikom Beneficjenta 
poprzez eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. 

RPO WSL  
2014-2020 

245 
Szpital Wojewódzki  

w Bielsku-Białej 

Zminimalizowanie niekorzystnych 
czynników zdrowotnych na 

stanowiskach pracy w Szpitalu 
Wojewódzkim w Bielsku-Białej 

Zminimalizowanie czynników ryzyka w Szpitalu Wojewódzkim w 
Bielsku-Białej, poprzez realizację działań szkoleniowych oraz 
ponadstandardową modernizację stanowisk pracy 156 lekarzy, 
pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych/ kierowców/ 
sanitariuszy/opiekunów medycznych, diagnostów. 

RPO WSL  
2014-2020 

246 
Centrum Pediatrii  
im. Jana Pawła II  

w Sosnowcu sp. z o.o. 

Zakup sprzętu komputerowego 
i robotycznego celem zapewnienia 
ciągłości przepływu informacji, e-

porad, e-konsultacji i e-ćwiczeń dla 
pacjentów i opiekunów 

Wprowadzenie usług e-recepcji, e-porad, e-konsultacji, i e-zabiegów 
rehabilitacyjnych. 

RPO WSL  
2014-2020 

247 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Rejonowe 

Pogotowie Ratunkowe  
w Sosnowcu 

Zakup ambulansów i środków do 
zamgławiania dla SPZOZ 
Rejonowego Pogotowia 

Ratunkowego w Sosnowcu 

Wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz 
innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej 
podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w 
zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego 
posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a 
także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów 
Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji 

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura i 
Środowisko na lata 

2014-2020 

248 
Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny Nr 2  
w Jastrzębiu-Zdroju 

Działania w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-
Zdroju w celu ograniczenia epidemii 

wywołanej przez SARS-CoV-2  
i skutecznego leczenia chorych 
zainfekowanych koronawirusem 

Stworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w 
Jastrzębiu-Zdroju warunków do zapobiegania i skutecznego leczenia 
choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. 

RPO WSL  
2014-2020 

249 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny Nr 5 im.  
Św. Barbary w Sosnowcu 

Zakup sprzętu i aparatury: 
sfinansowanie zakupu sprzętu dla 

Oddziałów Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii z największą 
aktywnością donacyjną w latach 

2017-2019 

Zakup sprzętu i aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary 
w Sosnowcu. 

Narodowy Program 
Rozwoju Medycyny 
Transplantacyjnej 

250 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny Nr 5 im.  
Św. Barbary w Sosnowcu 

Zakup sprzętu do diagnostyki i 
leczenia raka płuca w 2021 r. 

Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do diagnostyki i leczenia 
raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. 
Barbary w Sosnowcu. 

Narodowa 
Strategia 

Onkologiczna 

251 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny Nr 5 im.  
Św. Barbary w Sosnowcu 

Zakup komory hiperbarycznej dla 
Wojewódzkiego Szpitala 

Zakup komory hiperbarycznej dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. 

Dotacja celowa 
budżetu państwa  
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Specjalistycznego nr 5 im. św. 
Barbary w Sosnowcu 

252 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny Nr 5 im.  
Św. Barbary w Sosnowcu 

Doposażenie w sprzęt medyczny 
Bloku Operacyjnego Neurochirurgii 

Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 5 im. św. 

Barbary w Sosnowcu 

Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w 
Sosnowcu. 

Dotacja celowa 
budżetu państwa  

253 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny Nr 5 im.  
Św. Barbary w Sosnowcu 

Zakup sprzętu medycznego, zakup 
wyposażenia oddziałów szpitalnych, 

zakup ambulansu, zakup sprzętu 
komputerowego, zakup urządzeń do 

dezynfekcji i środków 
dezynfekcyjnych 

Stworzenie możliwości zwiększenia ilości łóżek umożliwiających 
przyjęcie do szpitala i leczenie większej ilości pacjentów zakażonych i 
chorych na koronawirusa SARS Covid 19, jak również podniesienie 
jakości obsługi tego rodzaju pacjentów z jednoczesnym zachowaniem 
bezpieczeństwa personelu medycznego i szarego personelu szpitala.  

RPO WSL  
2014-2020 

254 

Wojewódzki Szpital Chorób 
płuc im. dr Alojzego Pawelca  

z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim 

Zdrowy szpital – zdrowy pacjent! 

Poprawa warunków pracy oraz wydłużenie pozostawania w 
zatrudnieniu pracowników szpitala, w tym osób w wieku 50+. RPO WSL  

2014-2020 

255 

Wojewódzki Szpital Chorób 
płuc im. dr Alojzego Pawelca 

 z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim 

Modernizacja gospodarki energią w 
Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc 

im. dr Alojzego Pawelca w 
Wodzisławiu Śląskim 

Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji. 
RPO WSL  
2014-2020 

256 
Wojewódzkie Pogotowie 

Ratunkowe w Katowicach 

Termomodernizacja budynku 
Pogotowia Ratunkowego przy ul. 

Powstańców 52 w Katowicach 

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej w wyniku redukcji zużycia energii. 

RPO WSL  
2014-2020 

257 
Wojewódzkie Pogotowie 

Ratunkowe w Katowicach 

Zakup sprzętu medycznego, 
ambulansów, sprzętu 

komputerowego oraz zakup 
urządzeń do dezynfekcji i środków 

dezynfekcyjnych, w celu 
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania 

się COVID-19 w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków 

unijnych w ramach RPO WSL  
2014-2020 

Zakup sprzętu niezbędnego dla przeciwdziałania rozprzestrzeniania 
się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną pod nazwą 
„COVID-19”. 

RPO WSL  
2014-2020 

258 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny Nr 3  
w Rybniku 

Modernizacja źródła ciepła i energii 
dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 

w Rybniku 

Inwestycja polega na modernizacji źródła ciepła, tj. szpitalnej kotłowni 
parowo-wodnej zasilanej gazem ziemnym, olejem opałowym oraz 
ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez zamontowanie 
agregatu kogeneracyjnego. 

RPO WSL  
2014-2020 

259 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 

Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie 

Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. NMP w 

Częstochowie w przeciwdziałaniu 
rozprzestrzeniania się COVID-19 – 

zakupy, wyposażenie i modernizacja 

Dostosowanie zasobów infrastrukturalnych (sprzętu i pomieszczeń) 
oraz wyrobów zużywalnych do poziomu pozwalającego na skuteczne 
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19. 

RPO WSL  
2014-2020 



   

163 

 

infrastruktury szpitalnej, środki 
dezynfekcyjne i urządzenia do 

dezynfekcji 

260 

Wojewódzki Szpital 
Neuropsychiatryczny im.  

dr Emila Cyrana z siedzibą  
w Lublińcu 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 
pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-
leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno-
opiekuńczych i hospicjów na czas 

COVID-19 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy 
społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas 
COVID-19. 

RPO WSL  
2014-2020 

261 
Departament Projektów 

Regionalnych 
InfoSMOG-MED 

Stworzenie elektronicznej platformy i aplikacji na urządzenia mobilne 
informujących o stanie jakości powietrza wraz systemem komunikatów 
dla mieszkańców i podmiotów leczniczych z terenu województwa 
śląskiego. Usługa zwiększy dostępność obywateli oraz podmiotów 
leczniczych do informacji związanych ze smogiem z wykorzystaniem 
technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających 
informacje w formie elektronicznej (usługi dostępne on-line).   

RPO WSL  
2014-2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych przez Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 

W ramach obszaru Mieszkaniec zidentyfikowano 261 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, z czego 85 zostało zakończonych w 2021 

roku. Projekty możemy przypisać do 5 kategorii: edukacji, kultury, rynku pracy, zdrowia oraz aspektów społecznych. Poniżej przedstawiono statystykę 

projektów dla obszaru Mieszkaniec. 

KATEGORIE ILOŚĆ UDZIAŁY PROCENTOWE 

E – Edukacja   35 13,4% 

K – Kultura 69 26,4% 

RP – Rynek Pracy 13 5,0% 

S – Społeczne  12 4,6% 

Z – Zdrowie 132 50,6% 

RAZEM PROJEKTY W OBSZARZE MIESZKANIEC 261 100% 

RAZEM WSZYSTKIE PROJEKTY 308 z czego projekty z obszaru Mieszkaniec stanowią 84,7% 
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Zadania realizowane przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe finansowane ze środków 

własnych. 

Tabela 24. Zadania zrealizowane w 2021 roku przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe finansowane ze środków własnych 
w ramach celów strategii rozwoju województwa wyznaczonych w obszarze Mieszkaniec. 

LP. 
NAZWA DEPARTAMENTU/ 

JEDNOSTKI 
NAZWA ZADANIA OPIS ZADANIA 

1 
Departament Edukacji, Nauki  

i Współpracy z Młodzieżą 
EN 

Otwarty konkurs ofert na zadania 
publiczne Województwa Śląskiego 

z uwzględnieniem obchodów 
Stulecia Wybuchu III Powstania 

Śląskiego 

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z 
uwzględnieniem obchodów 100-lecia wybuchu Powstań Śląskich (III Powstanie Śląskie) – zawarto 
7 umów. 

2 
Departament Edukacji, Nauki  

i Współpracy z Młodzieżą 
EN 

Małe granty 

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie – zawarto 5 umów. 

3 
Departament Edukacji, Nauki  

i Współpracy z Młodzieżą 
EN 

Realizacja polityki młodzieżowej, 
Młodzieżowy Sejmik Województwa 

Śląskiego 

Warsztaty naukowe z radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, realizacja akcji 
"Koperta Życia”, realizacja przedsięwzięcia pn.: "Piknik nad wodą z WOPR Żory", udział radnych 
MSWŚ w VIII Biegu Wiosennym, organizacja i rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu 
plastycznego „Oczami Powstania”, Turniej Debat Oksfordzkich MSWŚ „Młode Orły”, realizacja 
zbiórki artykułów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu, świąteczne spotkanie 
radnych MSWŚ z Kombatantem, podpułkownikiem Henrykiem Czerwińskim ps. „Czart”, udział 
radnych MSWŚ w uroczystościach państwowych. 

4 
Departament Edukacji, Nauki  

i Współpracy z Młodzieżą 
EN 

Realizacja polityki młodzieżowej, 
Młodzieżowy Sejmik Województwa 

Śląskiego 

Udzielenie 63 opinii w sprawie wyróżnień honorowych Marszałka Województwa Śląskiego.  

5 
Departament Edukacji, Nauki  

i Współpracy z Młodzieżą 
EN 

Realizacja zadań związanych  
z obchodami Roku Górali w 

Województwie Śląskim 

Organizacja licznych konferencji, warsztatów dla nauczycieli, konkursów dla dzieci i młodzieży, 
przede wszystkim przez placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne. 

6 
Departament Edukacji, Nauki  

i Współpracy z Młodzieżą 
EN 

Realizacja polityki młodzieżowej 

Zakup artykułów promocyjnych przeznaczonych na nagrody dla uzdolnionych uczniów województwa 
śląskiego i wyróżnionych radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, a także 
nagrody wręczane przez młodzież sejmikową w ramach organizowanych spotkań, uroczystości, 
wydarzeń.  

7 
Departament Edukacji, Nauki  

i Współpracy z Młodzieżą 
EN 

Realizacja polityki młodzieżowej 

Realizacja Śląskiego Dialogu Młodzieżowego "Pogadajmy po naszemu”; wynajem sali 
konferencyjnych. 

8 
Departament Edukacji, Nauki  

i Współpracy z Młodzieżą 
EN 

Program wspierania edukacji 
uzdolnionej młodzieży 

Województwa Śląskiego 

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży przyznawane były w ramach Programu wspierania edukacji 
uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego. Ostatni program obowiązywał do czerwca 2021 
roku. Nie jest kontynuowany. W roku szkolnym 2020/2021 przyznano stypendia 29 uczniom. 
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9 
Departament Edukacji, Nauki  

i Współpracy z Młodzieżą 
EN 

Organizacja Szczytu Młodzieży 
Regionalnego Trójkąta 

Weimarskiego – otwarty konkurs 
ofert na wyłonienie podmiotu 
koordynującego organizację 
spotkania Szczytu Młodzieży 

Regionalnego Trójkąta 
Weimarskiego 

Szczyt Młodzieży Trójkąta Weimarskiego przyczynia się do nawiązywania współpracy młodzieży z 
Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywania i wymiany poglądów. Organizacja 
Szczytu Młodzieży w Polsce (on-line) – zawarto 1 umowę. 

10 
Departament Edukacji, Nauki 

 i Współpracy z Młodzieżą 
EN 

Program Niwki – dotacja dla 
Województwa Opolskiego 

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli języka niemieckiego, w szczególności języka 
mniejszości narodowej, jak i uczących w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów, a 
także nauczycieli rozwijających wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem 
wielokulturowości i historii regionów. 

11 
Departament Edukacji, Nauki 

 i Współpracy z Młodzieżą 
EN 

Wynagrodzenie dla ekspertów za 
udział w pracach komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o stopień 
nauczyciela mianowanego 

Zgodnie z art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela na organie prowadzącym ciąży obowiązek powoływania 
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 

12 
Departament Edukacji, Nauki  

i Współpracy z Młodzieżą 
EN 

Zakup prawa do używania aplikacji 
firmy Vulcan dla jednostki 
samorządu terytorialnego 

Zawarto 2 umowy licencyjne, jedną na zakup VULCAN Kadry, drugą na zakup VULCAN Sigma, 
VULCAN Artykuł 30 i VULCAN Dotacje podręcznikowe. 

13 
Departament Inwestycji 

IR 
Integracja Centrum Aktywności 

Zadanie realizowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przy Zespole Szkło 
Specjalnych w Skoczowie powstał plac zabaw oraz ścieżka sensoryczna. 

14 
Jednostki oświatowe 

/ EN 
Pomoc zdrowotna 

W myśl treści art. 72 ustawy Karta Nauczyciela Województwo Śląskie przeznacza corocznie w 
budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej. W roku 2021 przyznano nauczycielom/emerytom/rencistom 181 
zasiłków w ramach pomocy zdrowotnej. 

15 

Jednostki oświatowe,  
dla których organem 
prowadzącym jest 

Województwo Śląskie 
/ EN 

Nagrody Marszałka 

Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań 
statutowych szkoły, dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Województwo Śląskie (przyznano 36 nagród). 

16 

Jednostki oświatowe,  

dla których organem 

prowadzącym jest 

Województwo Śląskie 

/ EN 

A29 COVID-19 

Środki Województwa Śląskiego na walkę z pandemią COVID- 19. 

17 

Jednostki oświatowe,  

dla których organem 

prowadzącym jest 

Województwo Śląskie 

/ EN 

Prowadzenie szkół i placówek 
oświatowych 

Prowadzenie szkół i placówek oświatowych. 
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18 

Jednostki oświatowe, 

 dla których organem 

prowadzącym jest 

Województwo Śląskie 

/ EN* 

Ubezpieczenie zdrowotne uczniów, 
słuchaczy i wychowanków 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dotacja z budżetu państwa (zadanie zlecone). 

19 

Jednostki oświatowe,  

dla których organem 

prowadzącym jest 

Województwo Śląskie 

/ EN* 

Dotacja celowa na podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe 

Dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i 
materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół. 

20 

Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka w Katowicach 

/ EN* 

Dotacja z Miasta Chorzów 

dotacja na zakup bieżącej literatury pedagogiczno–psychologicznej dla nauczycieli, realizujących 
założenia programowe systemu edukacji w ramach projektu „Wspomaganie warsztatu zawodowego 
nauczycieli realizujących założenia programowe systemu oświaty chorzowskich placówek 
oświatowo-wychowawczych na rok 2021. 

* zadania oznaczone gwiazdką – są realizowane jako zlecone i finansowane są ze środków zewnętrznych (w postaci dotacji) – nie ujęto ich w tabeli z projektami finansowymi ze 
środków zewnętrznych z uwagi na fakt, że nie wykazują charakteru stricte projektowego 

21 

Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy  

w Krupskim Młynie 

/ EN 

Zakup kotła gazowego c.o. wraz  
z montażem 

Zakup kotła gazowego c.o. wraz z montażem. 

22 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Kuźni 

Raciborskiej 
/ EN 

Adaptacja istniejącego budynku na 
cele warsztatowe do nauki zawodu 

Adaptacja istniejącego budynku na cele warsztatowe do nauki zawodu. 

23 
Planetarium i Obserwatorium 
Astronomiczne w Chorzowie 

/ EN 

Realizacja III części filmu pt.: 
Miriady parseków kosmicznej 

podróży 

Realizacja III części filmu pt.: Miriady parseków kosmicznej podróży. 

24 

Planetarium i Obserwatorium 

Astronomiczne w Chorzowie 

/ EN 

Udźwiękowienie seansu oraz 
nagranie w studiu dźwiękowym 

głosów lektora oraz dzieci 

Udźwiękowienie seansu oraz nagranie w studiu dźwiękowym głosów lektora oraz dzieci. 

25 

Regionalny ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

WOM w Częstochowie 

/ EN 

Nauka i zabawa z robotyką 

Realizacja projektu w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, w miesiącach 
od października do grudnia 2021 r. zorganizowano 200 zajęć dla uczniów szkół podstawowych – 
mieszkańców powiatu raciborskiego i wodzisławskiego.  

26 

Regionalny ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 

WOM w Częstochowie 
/ EN 

Robotyka i programowanie – cykl 
warsztatów z programowania  

i konstruowania robotów 

Realizacja projektu w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, w miesiącach 
od września do grudnia 2021 r. zorganizowano 63 zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz dla uczniów 
szkół podstawowych mieszkańców Miasta Sosnowiec oraz Jaworzno. 

27 
Planetarium 

 i Obserwatorium 
Astronomiczne  

Organizacja i przeprowadzenie 
olimpiad dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w latach 

Organizacja i przeprowadzenie w 2021 roku ogólnopolskiej 64 Olimpiady Astronomicznej oraz 
udziału polskiej reprezentacji na 14 Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Zadanie 
powierzone – dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
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w Chorzowie 
/ EN* 

szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022 

28 

Planetarium i Obserwatorium 

Astronomiczne w Chorzowie 

/ EN* 

Dotacja z Miasta Chorzów 

Dotacja na zadanie prowadzenia Planetarium Śląskiego. 

29 

Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 
WOM w Częstochowie,  

Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 

WOM w Katowicach,  
Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 
WOM w Bielsku-Białej,  
Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli i 
Informacji Pedagogicznej 

WOM w Rybniku,  
Regionalny Ośrodek 

Metodyczno-Edukacyjny 
METIS w Katowicach 

/ EN* 

Doradcy metodyczni 

Dotacja na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań 
doradcy metodycznego w placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo 
Śląskie. 

* zadania oznaczone gwiazdką – są realizowane jako zlecone i finansowane są ze środków zewnętrznych (w postaci dotacji) – nie ujęto ich w tabeli z projektami finansowymi ze 
środków zewnętrznych z uwagi na fakt, że nie wykazują charakteru stricte projektowego 

30 

Regionalny Ośrodek 

Metodyczno-Edukacyjny 

METIS w Katowicach 

/ EN 

Kampania Autyzm – Codzienność 

Celem kampanii jest przybliżenie społeczeństwu problemu autyzmu, założeniem kampanii jest teza, 
że autyzm można zaakceptować, ale najpierw trzeba go zrozumieć. 

31 

Regionalny Ośrodek 
Metodyczno-Edukacyjny 

METIS w Katowicach 
/ EN 

VI Regionalne Forum Doradztwa 
Zawodowego 

Celem kampanii jest poszerzenie oferty szkół i przedszkoli w zakresie doradztwa zawodowego, 
rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia doradztwa 
zawodowego, kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec własnego rozwoju zawodowego, 
prezentacja środowiska pracy charakterystycznego dla poszczególnych zawodów, prezentacja 
oferty szkół branżowych i techników oraz współpracujących z nimi pracodawców, ułatwienie dostępu 
do indywidualnych porad doradcy zawodowego. 

32 

Regionalny Ośrodek 
Metodyczno-Edukacyjny 

METIS w Katowicach 
/ EN 

Bądź pomimo 

Kampania stworzona w ramach działań wspierających filary zdrowia psychicznego dzieci i 
młodzieży. 

33 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego  
w Raciborzu 

Zakup urządzenia: router wraz  
z usługami zabezpieczającymi 

Zakup urządzenia: router wraz z usługami zabezpieczającymi. 
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34 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego  
w Raciborzu 

/ EN 

Zmiana źródła ogrzewania na 
budynkach szkoły 

Wymiana drugiego pieca węglowego na gazowy. 

35 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego  
w Raciborzu 

/ EN* 

Dotacja z Miasta Racibórz – 
dowożenie uczniów 

Dotacja na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

36 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu 

/ EN* 

Dotacja z Miasta Racibórz –  
plac zabaw 

Dotacja na wykonanie placu zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

37 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego  
w Raciborzu 

/ EN* 

Dotacja z Polskiego Związku 
Pływackiego 

Współpraca pomiędzy stronami w ramach realizacji zadania publicznego z obszaru szkolenia i 
współzawodnictwa sportowego związanego z: „Programem dofinansowania zadań z obszaru 
wspierania szkolenia sportowego współzawodnictwa młodzieży" w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

* zadania oznaczone gwiazdką – są realizowane jako zlecone i finansowane są ze środków zewnętrznych (w postaci dotacji) – nie ujęto ich w tabeli z projektami finansowymi ze 
środków zewnętrznych z uwagi na fakt, że nie wykazują charakteru stricte projektowego 

38 
Zespół Szkół Specjalnych  

w Skoczowie 
/ EN 

Nadzór inwestorski w związku z 
realizacją zadania "Integracja 

Centrum aktywności" – utworzenie 
placu zabaw i ogrodu 

sensorycznego" 

Zadanie "Integracja Centrum aktywności" finansowane ze środków II edycji Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 

39 
Zespół Szkół Specjalnych  

w Skoczowie 
/ EN 

Modernizacja kotłowni 
Wymiana pieców w kotłowni i kaloryferów. 

40 

Zespół Szkół Specjalnych  

w Skoczowie 

/ EN 

Wykonanie systemu telewizji 
obserwacyjnej z zapisem cyfrowym 

wraz z oświetleniem oraz 
modernizacja istniejącego systemu 

monitoringu 

Wykonanie systemu telewizji obserwacyjnej z zapisem cyfrowym wraz z oświetleniem oraz 
modernizacja istniejącego systemu monitoringu. 

41 
Departament Transportu  

i Drogownictwa 
TD 

Nadzór nad przeprowadzaniem 
egzaminów na prawo jazdy 

Rozpatrzono 77 skarg na przebieg egzaminów na prawo jazdy przeprowadzonych na terenie 
województwa śląskiego przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Ogółem WORD-y 
przeprowadziły 270 286 egzaminy na prawo jazdy. 

42 
Departament Transportu  

i Drogownictwa 
TD 

Przeprowadzanie egzaminów po 
kursach ADR oraz wydawanie 

zaświadczeń ADR 

Przeprowadzono 503 egzaminy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w wyniku 
których wydano 2 540 zaświadczeń ADR uprawniających do przewozu towarów niebezpiecznych. 
Przeegzaminowano 3 455 osób. 
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43 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Katowicach 

/ TD 

Zadanie realizowane w ramach II 
edycji Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego Województwa 
Śląskiego pn. "Wychowanie 
komunikacyjne dla dzieci i 

młodzieży w zakresie zasad 
dotyczących ruchu drogowego, 

uzyskiwania uprawnień do 
kierowania pojazdów kat. AM oraz 
kat. B jak również zasad i technik 

udzielania pierwszej pomocy" 

Zadanie polega na przeprowadzeniu warsztatów teoretycznych oraz praktycznych na symulatorach 
i fantomach, którego efektem końcowym będzie odbycie próbnego egzaminu. 

44 
Departament Inwestycji 

IR 

Remont zabezpieczający w hali 
sportowej przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa 
Sportowego w Raciborzu zgodnie z 
zaleceniami Państwowej Inspekcji 

Nadzoru Budowlanego oraz 
zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego firmy Stekra 

Opracowanie ekspertyzy nośności pali oraz fundamentów hali. Remont zabezpieczający w hali 
sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu zgodnie z 
zaleceniami Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz zapisami Programu Funkcjonalno-
Użytkowego firmy Stekra. 

45 
Departament Inwestycji 

IR 

Przystosowanie dla osób z 
niepełnosprawnością budynku 
szkoły Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego dla 
Niesłyszących i Słabosłyszących  

w Raciborzu 

Przystosowanie dla osób z niepełnosprawnościami budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem 
sportowym. Dostosowanie budynku do wymagań stawianych obiektom w zakresie dostępu i 
użytkowania pomieszczeń przez osoby z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie do wymagań 
ochrony przeciwpożarowej uwzględniając użytkowników z niepełnosprawnością. 

46 
Departament Inwestycji 

IR 

Dostosowanie budynków RODN 
WOM w Katowicach do 

obowiązujących wymagań 
bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego 

Dostosowanie budynku do nowych wymagań przepisów przeciwpożarowych oraz podniesienie 
standardu istniejącego obiektu. 

47 
Departament Inwestycji 

IR 

Przystosowanie dla osób z 
niepełnosprawnością budynku 
internatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla 

Niesłyszących i Słabosłyszących  
w Raciborzu 

Dostosowanie budynku do wymagań stawianych obiektom w zakresie dostępu i użytkowania 
pomieszczeń przez osoby z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej uwzględniając użytkowników z niepełnosprawnością. 

48 
Departament Inwestycji 

IR 

Opracowanie koncepcji 
wprowadzenia funkcji 

lekkoatletycznej zgodnie z 
wymogami PZLA na hali sportowej 

przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu 

Opracowanie koncepcji wprowadzenia funkcji lekkoatletycznej zgodnie z wymogami PZLA na hali 
sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 
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49 
Departament Inwestycji 

IR 

Remont zabezpieczający w hali 
sportowej przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa 
Sportowego w Raciborzu zgodnie z 
zaleceniami Państwowej Inspekcji 

Nadzoru Budowlanego oraz 
zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego firmy Stekra 

Opracowanie ekspertyzy nośności pali oraz fundamentów hali. Remont zabezpieczający w hali 
sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu zgodnie z 
zaleceniami Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz zapisami Programu Funkcjonalno-
Użytkowego firmy Stekra. 

50 
Departament Inwestycji 

IR 

Modernizacja hali sportowej przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego im. 
Janusza Kusocińskiego  

w Raciborzu 

W ramach zadania przewiduje się termomodernizację obiektu, dostosowanie obiektu do wymogów 
PZLA. 

51 
Departament Inwestycji 

IR 

Przebudowa wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania pomieszczeń 

parteru budynku Szkoły 
Podstawowej Zespołu Szkół 
Specjalnych w Skoczowie 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły 
Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie. Zmiana funkcji użytkowych z mieszkalnych 
na stołówkę oraz pomieszczenia administracyjne. 

52 
Departament Inwestycji 

IR 

Przebudowa części komunikacyjnej 
budynków A,B,C Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, 

zlokalizowanych w Katowicach przy 
ul. Bogucickiej  

Przystosowanie dla osób z niepełnosprawnościami budynków Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach. Dostosowanie budynku do wymagań stawianych obiektom w zakresie dostępu i 
użytkowania pomieszczeń przez osoby z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie do wymagań 
ochrony przeciwpożarowej uwzględniając użytkowników z niepełnosprawnością. 

53 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 

Śląskiego 
/ FS 

Strategia wojewódzka w zakresie 
polityki społecznej 

Dokument wyznacza kierunki rozwoju regionalnej polityki społecznej na najbliższe lata. Zapisy 
dokumentu są realizowane przez różnorodne podmioty, w tym: ROPS, gminy, powiaty oraz 
organizacje pozarządowe. 

54 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 

Śląskiego 
/ FS 

Program przeciwdziałania ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu w 
województwie śląskim na lata  

2018-2023 

Działania programu przyjętego w 2018 roku finansowane są w ramach etatów, projektów 
współfinansowanych z UE oraz w ramach programów finansowanych z budżetu Samorządu 
Województwa oraz budżetu państwa.  

55 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 

Śląskiego 
/ FS 

Program przeciwdziałania 
uzależnieniom w województwie 

śląskim na lata 2021-2030 

Realizacja zadań m.in. poprzez wspieranie i promowanie przedsięwzięć o zasięgu regionalnym 
służących rozwiązywaniu problemów uzależnień, wspieranie i promowanie programów 
profilaktycznych, w szczególności rekomendowanych, organizowanie różnych form doskonalenia 
zawodowego osób działających w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień, współpraca z 
wojewódzkim ośrodkiem terapii uzależnienia i współuzależnienia, dofinansowywanie inwestycji 
prowadzonych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zlecanie realizacji zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym, wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i 
rozwiązywania problemów uzależnień poprzez organizowanie konkursów lub/i naborów wniosków, 
w tym m.in. umożliwiających wspieranie zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego. 

56 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa 

Program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w 

województwie śląskim na lata 

Zadania Samorządu Województwa Śląskiego z obszaru przeciwdziałania przemocy realizowane są 
w szczególności poprzez organizowanie i współorganizowanie różnych form doskonalenia 
zawodowego osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, w tym m.in.: szkoleń, 
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Śląskiego 
/ FS 

2021-2025 warsztatów, spotkań, monitoring problemu oraz gromadzenie danych, wspieranie lokalnych 
systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udostępnianie informacji w przedmiotowym 
zakresie m.in. na stronach internetowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Województwa 
Śląskiego. 

57 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 

Śląskiego 
/ FS 

Sporządzanie oceny zasobów 
pomocy społecznej 

W 2021 r. opracowano raport "Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2021". 
Dokument opracowano na podstawie danych GUS, sprawozdań z udzielonych świadczeń pomocy 
społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach MRiPS-03 oraz formularza OZPS, służącego do 
zbierania danych z gmin i powiatów.  

58 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 

Śląskiego 
/ FS 

Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa 
oraz opracowywanie regionalnych 

programów pomocy społecznej 
wspierających samorządy lokalne w 
działaniach na rzecz ograniczania 

tego zjawiska 

W 2021 roku opracowano raport "Skala, przyczyny i skutki ubóstwa w województwie śląskim – 
edycja 2021”.  

59 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 

Śląskiego 
/ FS 

Diagnozowanie i monitorowanie 
wybranych problemów społecznych 

w regionie 

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania przeprowadzono trzy badania: 
"Mieszkańcy DPS rokujący na usamodzielnienie w województwie śląskim", „Usługi opiekuńcze w 
województwie śląskim w 2020 roku” oraz „Rodzinna piecza zastępcza w powiatach województwa 
śląskiego w 2021 roku”. 

60 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 

Śląskiego 
/ FS 

Organizacja szkoleń dla 
pracowników centrum usług 

społecznych (CUS) 

W okresie listopad – grudzień 2021 r. zorganizowano w trybie zdalnym szkolenia dla 16 osób w 
zakresie następujących modułów: zarządzanie i organizacja usług społecznych, opracowywanie i 
realizacja indywidualnych planów usług społecznych oraz organizacja społeczności lokalnej. 

61 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 

Śląskiego 
/ FS 

Szkolenia, konferencje, konsultacje  
i inne z zakresu pomocy społecznej 

Zorganizowano: spotkanie podsumowujące współpracę Samorządu Województwa Śląskiego z 
Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej; 2 spotkania w ramach Śląskiego Forum Pomocy 
Społecznej; nabory wniosków tzw. małych grantów w zakresie pilotażu działań wspierających 
instytucjonalizację; konkurs pn. „Śląski Prometeusz 2021 – Wojewódzka Nagroda Dla Pracowników 
Systemu Pomocy i Integracji Społecznej”; prowadzenie strony internetowej poświęconej polityce 
społecznej. 

62 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 

Śląskiego 
/ FS 

Monitoring wdrażania Regionalnego 
Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej 

W 2021 r. opracowano "Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie śląskim w 2020 roku" 
z wdrażania przyjętego uchwałą nr 2428/82/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego 
„Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020”. 
Monitoring obejmował 5 obszarów priorytetowych oraz 16 kierunków działań. Raport jest dostępny 
pod adresem www.es.rops-katowice.pl  

63 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 

Śląskiego 
/ FS 

Program "Śląskie dla rodziny – 
Karta Dużej Rodziny" 

W ramach programu pozyskiwani byli partnerzy udzielający członkom rodzin wielodzietnych, 
posiadającym Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, zniżki na wybrane produkty/ usługi. 
Zorganizowano konkurs "Przyjaciel Rodziny 2021”. Przeprowadzono nabór ofert z zakresu polityki 
prorodzinnej w trybie pozakonkursowym. Wspierano liczne zadania w zakresie wsparcia rodziny. 
Wsparcia inicjatyw integrujących rodzinę oraz w zakresie spędzania wolnego czasu. Prowadzono 
stronę internetową: slaskiedlarodziny.pl. 

64 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 

Śląskiego 
/ FS 

Polityka senioralna – "Śląskie dla 
Seniora" 

Koordynacja projektu „Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora”. Wsparcie realizacji zadań 
Śląskiej Rady ds. Seniorów. Program tzw. małych grantów senioralnych. Wspierano zadania, 
których realizacja dotyczyła działań związanych z minimalizowaniem skutków COVID-19 i integracji 
seniorów w okresie pandemii. Realizowanie różnorodnych działań informacyjno-promocyjnych w 
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zakresie wspierania seniorów m.in. SILVER RUN 2021, XIII Olimpiada Sportowa Seniorów na 
Stadionie Śląskim w Chorzowie, Miasteczko zdrowia. Wsparcie merytoryczne prowadzenia strony 
seniorzy.slaskie.pl oraz administrowanie strony dotyczącej polityki senioralnej seniorzy.rops-
katowice.pl. 

65 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 

Śląskiego 
/ FS 

Zapewnienie instytucjonalnej pieczy 
zastępczej na terenie województwa 

śląskiego 

Prowadzenie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej – 4 regionalnych placówek opiekuńczo-
terapeutycznych oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Placówki zapewniały całodobową 
opiekę i wychowanie dzieciom wymagającym szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia 
wymagający szczególnej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy 
zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

66 
Śląski Ośrodek 

Adopcyjny w Katowicach 
/ FS 

Prowadzenie ośrodków 
adopcyjnych na terenie 
województwa śląskiego 

Do zadań ośrodka adopcyjnego wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej należy w szczególności: kwalifikacja i diagnoza dzieci zgłoszonych do przysposobienia, 
diagnoza i dobór rodziny przysposabiającej do potrzeb dziecka, prowadzenie szkoleń dla 
kandydatów do przysposobienia dziecka, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne osób, które już 
przysposobiły dziecko, zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży, które sygnalizują 
zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu oraz promowania idei adopcji i 
poszukiwania kandydatów do przysposobienia dziecka. 

67 
Wojewódzki Urząd Pracy  

w Katowicach 
/ FS 

Doskonalenie i wzrost kompetencji 
pracowników instytucji rynku pracy 

oraz sektora edukacji z zakresu 
poradnictwa zawodowego  

i stosowanych narzędzi 

WUP realizował zadania w zakresie poprawy zakresu, form, stosowanych narzędzi oraz dostępu do 
pomocy świadczonej przez instytucje rynku pracy działających na rzecz osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy, osobom zainteresowanym poprawą swojej sytuacji na rynku pracy oraz z 
obszaru sektora edukacji, dokonujących wyboru zawodu. Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej zrealizowało szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 
pracowników instytucji rynku pracy oraz sektora edukacji. W 2021 przeprowadzono 14 szkoleń w 30 
edycjach dla 475 osób. 

68 
Wojewódzki Urząd Pracy  

w Katowicach 
/ FS 

Prowadzenie poradnictwa 
zawodowego 

W 2021 roku z usług skorzystały 1 522 osoby, w tym z:  
- informacji udzielanych w trybie indywidualnym 653 osoby, informacji udzielanych w formach 
grupowych 313 osób,  
- indywidualnego poradnictwa zawodowego (udzielanie wsparcia osobom bezrobotnym i 
poszukującym pracy w rozwiązywaniu problemów związanych z poruszaniem się i funkcjonowaniem 
na rynku pracy, świadczone jest w trybie indywidualnych, cyklicznych konsultacji z doradcą 
zawodowym): 204 osoby, 
- grupowego poradnictwa zawodowego (warsztaty doskonalące umiejętności przydatne w 
poszukiwaniu pracy, poruszaniu się po rynku pracy i planowaniu kariery zawodowej. Warsztaty 
dotyczyły miedzy innymi: samooceny umiejętności i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem 
testów, rozmowy kwalifikacyjnej, poszukiwania pracy i planowania kariery zawodowej): 126 osób w 
11 grupach, 
- testów psychologicznych oraz badaniach predyspozycji zawodowych przy użyciu testu 
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ). Łącznie przeprowadzono 208 badań testowych 
dla 206 osób. 

69 
Wojewódzki Urząd Pracy  

w Katowicach 
/ FS 

Prowadzenie rejestru instytucji 
szkoleniowych 

Rejestr umożliwia wyszukiwanie ofert szkoleniowych z całej Polski i dostępny jest na portalu: System 
Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów (STOR): http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris  
W WUP w Katowicach wpis do Rejestru w 2021 roku uzyskało 401 instytucji szkoleniowych. Wpisy 
zaktualizowało 1 207 instytucji. Wykreślonych zostało 229 instytucji i wystosowano 201 pism w 
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sprawie poprawy wniosków o wpis i aktualizacji. Udzielono też ok. 1 309 informacji dotyczących RIS. 
Na dzień 31.12.2021 wpisanych do RIS było 1 629 instytucji szkoleniowych. 

70 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Wyposażanie jednostek zdrowia w 
prawa do majątku nieruchomego 

Nabycie prawa służebności gruntowej na potrzeby infrastruktury technicznej jednostki ochrony 
zdrowia – Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim. 

71 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Wyposażanie jednostek zdrowia  
w prawa do majątku nieruchomego 

Nabycie prawa własności gruntu na potrzeby działalności jednostki ochrony zdrowia – Beskidzki 
Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu. 

72 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Zbycie nieruchomości 

Darowizna udziału w działce nr 4913/6 stanowiącej pas ul. Zdrojowej w Ustroniu na cel związany z 
utrzymaniem ww. drogi.  

73 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Zbycie nieruchomości 

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości ozn. numerem geodezyjnym 2047/44 celem 
zagospodarowania przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Bytomiu.  

74 
Departament Cyfryzacji  

i Informatyki 
CI 

Regionalna Polityka Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego 

Województwa Śląskiego do 2030 

Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

75 

Departament Cyfryzacji  

i Informatyki 

CI 

Rozbudowa i upowszechnienie 
Systemu Elektronicznej 

Komunikacji Administracji 
Publicznej w województwie śląskim 

– SEKAP 

Projekt miał na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim realizowany 
przede wszystkim poprzez wzrost liczby rodzajów oraz jakości usług publicznych świadczonych 
drogą elektroniczną na działającej Platformie e-Usług Publicznych (PeUP SEKAP). W roku 2021 
ponoszone były koszty usługi serwisowej i utrzymania platformy. Platforma z końcem roku 2021 
została wygaszona. 

76 
Departament Kultury 

KL 

Dofinansowanie działalności 
wojewódzkich instytucji kultury 
poprzez przekazywanie dotacji 

podmiotowej na działalność 

Dofinansowanie działalności wojewódzkich instytucji kultury poprzez przekazywanie dotacji 
podmiotowej na działalność. 

77 
Departament Kultury 

KL 

Dofinansowanie działalności 
wojewódzkich instytucji kultury 
poprzez przekazywanie dotacji 
celowych na realizację zadań 

statutowych 

Dofinansowanie działalności wojewódzkich instytucji kultury poprzez przekazywanie dotacji 
celowych na realizację zadań statutowych. 

78 
Departament Kultury 

KL 

Inwestycje i remonty prowadzone  
w obiektach, w których prowadzona 

jest działalność kulturalna przez 
wojewódzkie instytucje kultury 

Wspieranie rozwoju infrastruktury instytucji kultury poprzez realizację inwestycji i remontów 
obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury (18 zadań). 

79 
Departament Kultury 

KL 

Realizacja zadań w ramach II edycji 
Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego: Ocalić od Zapomnienia: Kanał Kłodnicki – Historia o 
Dziejach Górnośląskiego Przemysłu. 
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80 
Departament Kultury 

KL 

Realizacja zadań w ramach II edycji 
Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

Instytut Myśli Polskiej Im. W. Korfantego: "Kultura PLUS W Spółdzielczym Domu Kultury". 

81 
Departament Kultury 

KL 

Realizacja zadań w ramach II edycji 
Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego: "Chorzowski Brass Band" po Ślonsku rajzuje i w kożdym 
mieście koncertuje. 

82 
Departament Kultury 

KL 

Realizacja zadań w ramach II edycji 
Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

Biblioteka Śląska w Katowicach: Książki online dla każdego. 

83 
Departament Kultury 

KL 

Realizacja zadań w ramach II edycji 
Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrze:„Geo sprawności i masa radości” – edukacyjny plac zabaw 
o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. 

84 
Departament Kultury 

KL 

Realizacja zadań w ramach II edycji 
Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

Stowarzyszenie "Góry Kultury": Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem obiektów światowego 
dziedzictwa UNESCO – Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich 
Górach. 

85 
Departament Kultury 

KL 

Realizacja zadań w ramach II edycji 
Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI: In-nY Weekend – KULTURA NA 
WARSZTACIE. 

86 
Departament Kultury 

KL 
Pomoc finansowa dla innych 

jednostek samorządu terytorialnego 

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego na 
dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie. 

87 
Departament Kultury 

KL 

Otwarty konkursu ofert na zadania 
publiczne Województwa Śląskiego 

w dziedzinie kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

Wspieranie zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w drodze otwartego 
konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego. 

88 
Departament Kultury 

KL 

Otwarty konkurs wniosków na prace 
konserwatorskie, restauratorskich 

lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków województwa śląskiego 

Wsparcie zadań polegających na pracach konserwatorskich, restauratorskich lub robotach 
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego – w ramach 
otwartego konkursu wniosków. 

89 
Departament Kultury 

KL 
Stypendia w dziedzinie kultury 

Wspieranie działań indywidualnych twórców poprzez przyznawanie stypendiów Marszałka 
Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. 

90 
Departament Kultury 

KL 

Wynagrodzenia dla członków jury 
Złote Maski oraz opiekunów 

stypendystów, usługi eksperckie 
i doradcze 

Wynagrodzenia dla członków jury Złote Maski oraz opiekunów stypendystów, usługi eksperckie i 
doradcze. 

91 
Departament Inwestycji 

IR 
Opera Śląska w Bytomiu 

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu 
zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego. 

92 
Departament Inwestycji 

IR 
Gmina Zbrosławice 

Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej 
wzdłuż cieku wraz z parkingiem. 

93 
Departament Turystyki 

TS 
Udzielenie pomocy finansowej 

gminom w formie dotacji celowej  

Pandemia covid 19 w szczególny sposób dotknęła branżę turystyczną. Podjęto działania 
wspierające adresowane do gmin położonych w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Żywiecki, Śląsku 
Cieszyńskim. Dotacje dla gmin w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki to pomoc finansowa 



   

175 

 

w ramach Śląskiego Pakietu dla 
Turystyki, z obszaru Beskidu 

Śląskiego, Beskidu Żywieckiego 
i Śląska Cieszyńskiego 

mająca stanowić element rekompensaty dla gminy za utracone dochody budżetowe z tytułu decyzji 
podjętych przez organy tych gmin (tj. zwolnienia, umorzenia podatków i opłaty lokalne) na rzecz 
przedsiębiorców z branży turystycznej. 

94 
Departament Turystyki 

TS 

Udzielenie pomocy finansowej 
gminom w formie dotacji celowej  
w ramach Śląskiego Pakietu dla 

Turystyki, z obszaru Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej 

Pandemia covid 19 w szczególny sposób dotknęła branżę turystyczną. Podjęto działania 
wspierające adresowane do gmin z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dofinansowane 
zostały zadania własne związane ze wsparcie i rozwojem turystyki. 

95 
Departament Turystyki 

TS 

Otwarte konkursy ofert na zadania 
publiczne woj. śląskiego w 

dziedzinie turystyki i krajoznawstwa 

Wsparcie zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa: wytyczanie, znakowanie i utrzymanie 
szlaków turystycznych na obszarze woj. śląskiego; konkurs w ramach II edycji MBO: Oznakowanie 
trasy rowerowej – Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry; Śląskie szlaki i przystanie kajakowe. Rzeka 
Ruda i Odra – Kraina Górnej Odry. 

96 
Departament Turystyki 

TS 
Wojewódzkie Obchody Światowego 

Dnia Turystyki 

Najważniejsze święto turystyki w województwie podczas którego zostały wręczone Dyplomy 
Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki. 

97 
Departament Turystyki 

TS 
Rozwój produktu tradycyjnego 

Organizacja finału regionalnego Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów". 
Promocja podczas Ogólnopolskiego Finału Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów". 

98 
Departament Turystyki 

TS 

Opracowanie "Polityki Rozwoju 
Turystyki w Województwie Śląskim 

2030" 

Opracowanie "Polityki Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2030", mającej na celu 
stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego i długotrwałego rozwoju sektora turystyki. 

99 
Park Śląski S.A. 

/ KN 
Ogród Społeczności Parkowej 

Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" polega na zagospodarowaniu terenu pod 
ogólnodostępny ogród, który będzie uprawiany przez lokalną społeczność. 

100 
Park Śląski S.A. 

/ KN 

Opracowanie koncepcji 
architektonicznej 

 i wykonanie projektu budowy 
nowego odcinka kolei na trasie 

Wesołe Miasteczko-Planetarium na 
terenie Wojewódzkiego Parku 

Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. 
Ziętka w Chorzowie 

Opracowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie projektu budowy nowego odcinka kolei linowej 
na trasie Wesołe Miasteczko-Planetarium. W oparciu o przedmiotowy projekt zostanie odbudowana 
druga linia Kolejki Linowej ELKA.  

101 
Park Śląski S.A. 

/ KN 
Sztucznie mrożone lodowisko na 

terenie Parku Śląskiego 

Realizacja zadania miała na celu udostępnienie gościom Parku sztucznie mrożonego lodowiska 
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wypożyczalnią sprzętu do jazdy. Ponadto na 
lodowisku organizowane były wydarzenia o charakterze sportowym i rekreacyjnym. 

102 
Park Śląski S.A. 

/ KN 

Wykonanie usługi w zakresie 
kompleksowego utrzymania 

czystości, utrzymania zimowego 
oraz grabienia liści na terenie 

WPKiW S.A. 

Zadanie polega na utrzymaniu w czystości i dostępności dla gości terenów Parku Śląskiego m.in. 
przez bieżące sprzątanie alejek, opróżnianie koszy, odśnieżanie. 

103 
Park Śląski S.A. 

/ KN 

Kompleksowe koszenie terenów 
zieleni i poboczy dróg 

wewnętrznych na terenie Parku 
Śląskiego wraz z wygrabieniem  

Kompleksowe koszenie terenów zieleni i poboczy dróg wewnętrznych na terenie Parku Śląskiego 
wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu. 
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i wywozem pokosu w 2021 roku 

104 
Park Śląski S.A. 

/ KN 

Dostawa roślin kwietnikowych wraz 
z ich posadzeniem i pielęgnacją na 

terenie WPKiW S.A. w sezonie 
2021 

Zadanie obejmowało przygotowanie kwietników do nasadzeń, dostawę roślin wraz z ich 
posadzeniem i utrzymaniem w pełnej żywotności przez cały okres trwania umowy. 

105 
Park Śląski S.A. 

/ KN 

Usługa pielęgnacji różanek na 
terenie WPKiW S.A. w sezonie 

2021 

Pielęgnacja rabat różanych na terenie Rosarium oraz na przyległych terenach. 

106 
Departament Sportu 

SP 
Upowszechnianie kultury fizycznej 

Wsparcie zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i 
młodzieży realizowano w zakresie „Organizacji imprez sportowych rangi wojewódzkiej, 
ogólnopolskiej i międzynarodowej w terminie od 01.07.2021 roku do 17.12.2021 roku”. 

107 
Departament Sportu 

SP 
Upowszechnianie kultury fizycznej 

Wspieranie zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania kultury 
fizycznej dzieci i młodzieży, które realizowano w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży pn. KLUB, w 
terminie od 01.07.2021 roku do 17.12.2021 roku. 

108 
Departament Sportu 

SP 
Upowszechnianie kultury fizycznej 

Wsparcie zadania publicznego Województwa Śląskiego, które realizowano w zakresie: 
upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 01.03.2021 roku do 17.12.2021 roku w 
następujących działaniach: 1. Organizacja i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i 
międzynarodowych imprezach sportowych. 2. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej 
sportowo oraz sportowców z niepełnosprawnościami. 3. Organizacja przedsięwzięć dotyczących 
sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk 
o niskim statusie materialnym. 4. Badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży 
uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego. 5. Sport akademicki w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej. 6. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w 2021 roku. 7. Udział w Finałach 
Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach 
Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych. 8. Sporty lotnicze. 9. Sporty motorowe. 

109 
Departament Sportu 

SP 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
osobom przebywającym w górach 

i nad wodą 

Wsparcie zadania publicznego Województwa Śląskiego które realizowano w zakresie: zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach i nad wodą w terminie od 01.03.2021 roku do 
17.12.2021 roku poprzez: 1. Zadanie w zakresie ratownictwa górskiego – zapewnienie 
bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach. 2. Zadanie w zakresie ratownictwa wodnego – 
zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodą. 

110 
Departament Sportu 

SP 
Upowszechnianie kultury fizycznej 

Otwarty konkurs ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji 10 
projektów wybranych przez mieszkańców Województwa Śląskiego w głosowaniu w ramach II edycji 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego realizowanych w terminie od 
01.03.2021 r. do 20.12.2021 r. wybranych projektów w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Śląskiego w formie powierzenia: Śląskie kocha siatkówkę!; 
Bezpieczne miasto-samoobrona dla każdego” – kontynuacja; MMS – Młodzieżowi Mistrzowie 
Sportu; Siatkarskie mistrzostwa powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na 
prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy; Siatkarskie mistrzostwa powiatów mikołowskiego, 
raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, 
Rybnik, Żory; Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5; Akademie Piłkarskie Pokoleń Gmin 
Krzepice, Popów, Żarki oraz Częstochowa w dzielnicy „Stare Miasto”; Siatkarskie mistrzostwa 
powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu 
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Częstochowa; Bieg Orląt Lwowskich; Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych 
i zawodniczych. 

111 
Departament Sportu 

SP 

Umowa 2243/GP/2015 z dnia 
28.09.2015 r. Dotycząca 

wykonywania zadania własnego 
Województwa Śląskiego z zakresu 
edukacji, kultury, kultury fizycznej 

oraz sportu pn. "Prowadzenie 
działalności kulturalnej, sportowej i 

rekreacyjnej oraz organizacja 
imprez kulturalnych, sportowych i 

rekreacyjnych na obiekcie Stadionu 
Śląskiego w Chorzowie" z dnia 28 

września 2015 r. 

Umowa Województwa Śląskiego z Spółką Stadion Śląski w Chorzowie dotycząca prowadzenia 
działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja imprez kulturalnych, sportowych i 
rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. 

112 
Departament Sportu 

SP 

Umowa 215/IR/2015 z dnia 
18.02.2015 r. Dotycząca 

wykonywania zadania własnego 
Województwa Śląskiego z zakresu 
edukacji, kultury, kultury fizycznej 

oraz sportu pn. „Zadaszenie 
widowni oraz niezbędna 

infrastruktura techniczna Stadionu 
Śląskiego w Chorzowie” 

Umowa Województwa Śląskiego z Spółką Stadion Śląski w Chorzowie dotycząca zarządzania na 
obiekcie Stadion Śląski w Chorzowie. 

113 
Stadion Śląski Sp. z o.o.  

/ KN 
Modernizacja nagłośnienia na 

przedpolu wschodnim 
Modernizacja dotyczy wymiany urządzeń aktywnych, tj. głośników, wzmacniaczy, zasilaczy itp. 
okablowanie jest sprawne i zostanie wykorzystane. 

114 
Stadion Śląski Sp. z o.o.  

/ KN 

Dostosowanie obiektu do wymagań 
IAAF w zakresie niskich prądów  

i EL 

Rozbudowa światłowodów na przedpolu wschodnim; montaż instalacji okablowania trybuny 
dziennikarskiej w LAN i EL.; rozbudowa backbonu światłowodowego na arenie głównej; montaż 
zasilania gwarantowego w lożach VIP; rozbudowa LAN i El. pod CIS. 

115 
Stadion Śląski Sp. z o.o.  

/ KN 
Doposażenie Stadionu  

w urządzenia aktywne IT 
Wynika z budowy trybuny PRESS, zapewnienia sieci LAN i WLAN w strefie rozgrzewkowej i 
lożach 105-106, 107-108, 109-110 oraz w strefach Flash-zone i Mixed-zone i dla transmisji tv. 

116 
Stadion Śląski Sp. z o.o.  

/ KN Modernizacja AV w sali SK 1 
Istniejący system AV na Sali Konferencyjnej był zrealizowany w 2006 roku. Wymieniono rzutnik, 
okablowanie do sterowania oraz nowe przyłącza. 

117 
Stadion Śląski Sp. z o.o.  

/ KN Modernizacja mikrofonów (zmiana 
częstotliwości) Stadion Główny 

W wyniku zajęcia częstotliwości > 700MHz przez sieć 5G zostaliśmy zobowiązani zwolnić tą 
częstotliwość. Mikrofony zakupione w 2011 roku w ramach przebudowy obiektu pracują w tychże 
częstotliwościach i przestrojenie ich wymagało ingerencji w hardware systemu i było nieopłacalne. 

118 
Stadion Śląski Sp. z o.o.  

/ KN 
Doposażenie sektora 7g lub 6g w 
stanowiska komentatorskie wraz z 

całymi podkonstrukcjami 

Brak wymaganej ilości stołów komentatorskich dla imprez LA.  

119 
Stadion Śląski Sp. z o.o.  

/ KN 
Wykonanie instalacji klimatyzacji w 
szatniach (3szt.) pawilonu Sportowo 

Hotelowego 

Poprawa komfortu dla osób korzystających z pomieszczeń. 

120 
Stadion Śląski Sp. z o.o.  

/ KN 
Montaż kotew do klatki rzutów 

długich 
 Zmiana sposobu mocowania klatki ze stóp na kotwy. 
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121 
Stadion Śląski Sp. z o.o.  

/ KN Budowa Centrum Konferencyjnego 
Zaadaptowanie nieużywanych powierzchni trybuny wschodniej stadionu na cele sal konferencyjnych 
oraz zaplecza cateringowego. 

122 
Stadion Śląski Sp. z o.o.  

/ KN Modernizacja Tripleplay 
Zakup oprogramowania i wsparcia dla systemu Tv stadionowej. 

123 
Śląski Ogród Zoologiczny 

/ OS 
Modernizacja obiektów ogrodu 

zoologicznego 

Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów – budowa 
wolier. Rewitalizacji wybiegu dla pampasowców grzywiastych (wilków grzywiastych). Budowa stacji 
transformatorowej z układem pomiarowym wraz z budową linii kablowej SN. Modernizacja budynku 
wilków grzywiastych. Modernizacja ogrodzenia wybiegu gepardów. Modernizacja ogrodzenia 
wybiegu arui. Dokumentacja projektowa budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla otocjonów 
wielkouchych. 

124 
Departament Terenów 

Wiejskich 
TW 

Szkolenia w ramach wdrażania 
"Wojewódzkiego programu 

upowszechniania znajomości 
przepisów ustawy o ochronie 

zwierząt wśród rolników na lata 
2021-2030" 

Szkolenia w ramach wdrażania "Wojewódzkiego programu upowszechniania znajomości przepisów 
ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2021-2030". 

125 
Departament Terenów 

Wiejskich 
TW 

Dofinansowanie zadań publicznych 
w trybie pozakonkursowym na 
zadanie publiczne dotyczące 

podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji ludowych i kulturowych 
naszego regionu w środowisku 

lokalnym – Zakup strojów ludowych 
dla Koła Gospodyń Wiejskich 

Zakup 10 kompletów strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich. 

126 
Departament Terenów 

Wiejskich 
TW 

Marszałkowski Konkurs "Inicjatywa 
Sołecka" 

Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego w ramach 
Konkursu. 

127 
Departament Terenów 

Wiejskich 
TW 

Otwarty konkurs ofert na zadania 
publiczne dotyczące wsparcia 

gospodarstw edukacyjnych  
w województwie śląskim 

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych zrzeszających certyfikowane gospodarstwa 
edukacyjne z województwa śląskiego. Wsparcie finansowe pozwoliło m.in. na przeprowadzenie 
bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla grupy 3 272 dzieci i młodzieży z województwa śląskiego 
oraz zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętów uzupełniających zaplecze techniczne 
gospodarstw. 

128 
Departament Terenów 

Wiejskich 
TW 

Program Doświadczalnictwa 
Odmianowego 

Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin 
oleistych i okopowych ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach 
agrotechnicznych województwa śląskiego. 

129 
Departament Terenów 

Wiejskich 
TW 

Drugi otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne promujące 

Wojewódzki Program – Owca Plus 
do roku 2027 

Podpisano 13 umów na wsparcie zadań publicznych województwa śląskiego w dziedzinie 
pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Wojewódzkiego Programu Aktywizacji 
Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-
Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027. 

130 
Centrum Pediatrii im. Jana 

Pawła II w Sosnowcu  

Modernizacja infrastruktury 
szpitalnej Centrum Pediatrii im. 
Jana Pawła II w Sosnowcu w 

Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń szpitalnych w zakresie Izby Przyjęć i Oddziału 
Pediatrycznego celem wyodrębnienia części zakaźnej i umożliwienia prawidłowej izolacji pacjenta 
zakaźnego. 
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sp. z o. o. 
/ KN 

zakresie Izby Przyjęć i Oddziału 
Pediatrycznego celem umożliwienia 

oddzielenia pacjenta wirusowego 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Konkurs ofert na realizację zadania 
Województwa Śląskiego z zakresu 
zdrowia publicznego dotyczącego 

ochrony i promocji zdrowia w 
ramach Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2021-2025 

Celem przedmiotowego konkursu była poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa 
śląskiego poprzez podjęcie działań ukierunkowanych na profilaktykę nadwagi i otyłości oraz 
cukrzycy. Powyższy cel realizowany był poprzez: prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych 
do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mających na celu ograniczenie powikłań 
cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych; organizacja szkoleń w zakresie zasad 
zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla grup zawodowych zaangażowanych w działania na 
rzecz walki z nadwagą i otyłością (pracodawcy, przemysł spożywczy, menedżerowie zdrowia, 
zawody medyczne, nauczyciele, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej). 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Konkurs ofert na realizację zadania 
Województwa Śląskiego z zakresu 
zdrowia publicznego w 2021 roku w 

ramach „Krajowego Programu 
Zapobiegania Zakażeniom HIV  

i Zwalczania AIDS” 

Celem przedmiotowego konkursu były działania z zakresu obszaru I – Zapobieganie zakażeniom 
HIV wśród ogółu społeczeństwa wraz z następującymi celami ogólnymi: Ograniczenie 
rozprzestrzeniania się zakażeń HIV; Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i 
usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Konkurs ofert na realizację zadania 
Województwa Śląskiego z zakresu 
zdrowia publicznego w 2021 roku 

pod nazwą: „Promocja zdrowia 
psychicznego i zapobieganie 
zaburzeniom psychicznym” 

Celem konkursu była promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 
mieszkańców województwa śląskiego, jak również zapewnienie osobom z zaburzeniami 
psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem: 
dzieci i młodzieży, osób aktywnych zawodowo, osób z grup ryzyka, w tym znajdujących się w sytuacji 
kryzysu psychicznego, osób w wieku senioralnym. Powyższy cel realizowany był poprzez: 
prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego dzieci i 
młodzieży, kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wzmacniającego zdrowie 
psychiczne, przeciwdziałania seksualizacji dzieci i młodzieży oraz zapobieganie i wczesne 
wykrywanie zaburzeń depresyjnych; prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego 
w miejscu pracy, w tym przeciwdziałanie narażeniu na stres, zapobieganie mobbingowi i 
promowanie zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym; wzmocnienie 
zdrowia psychicznego osób z grup ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami 
depresyjnymi i osób po próbach samobójczych; utrzymanie w aktywności osób w wieku senioralnym. 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Warsztaty on-line pn.: "Wybrane 
zaburzenia emocjonalne u dzieci  

i młodzieży" 

Organizacja 4 warsztatów on-line. Warsztaty były przeznaczone dla pracowników ośrodków pomocy 
społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowej z terenu 
województwa śląskiego. Warsztaty zorganizowano w ramach "Śląskiego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022". 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Konferencje on-line pn.: 
"Zaburzenia emocjonalne u dzieci  

i młodzieży w kontekście pandemii" 

Organizacja 2 konferencji on-line. Konferencje były adresowane do nauczycieli, psychologów, 
pedagogów oraz osób pracujących w oświacie. Konferencje zorganizowano w ramach "Śląskiego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022".  
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Konferencja on-line pn.: 
"Środowiskowy model 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej 

Konferencja skierowana była do kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, które realizują 
świadczenia zdrowotne stacjonarne i/lub ambulatoryjne w zakresie psychiatrii. Konferencję 
zorganizowano w ramach "Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022".  
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ze szczególnym uwzględnieniem 
województwa śląskiego" 

137 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Konferencja on-line pn.: „Jak 
samemu wspomóc leczenie 

depresji” 

Zadanie zorganizowane było w ramach realizacji "Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2019-2022".Temat dotyczył obszaru wzmocnienia zdrowia psychicznego osób 
z grup ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami depresyjnymi i osób po próbach 
samobójczych. Zadanie skierowane było do wszystkich zainteresowanych tematem. 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zakup czasu antenowego i audycji 
radiowych o charakterze 

informacyjno-edukacyjnym  
z zakresu zdrowia skierowanych do 

mieszkańców województwa 
śląskiego na antenie Radia 

Katowice S.A 

Zakupione audycje dotyczyły następujących tematów: wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i 
dorosłych (10 audycji), działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i 
opiekunów mające na celu ograniczenia powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia 
chorych (5 audycji), wsparcie aktywności społecznej seniorów oraz poprawy związanej ze zdrowiem 
jakości życia osób starszych (5 audycji). 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zakup czasu antenowego i audycji 
telewizyjnych pt.: „Kierunek 

Zdrowie” o charakterze 
informacyjno-edukacyjnym  

z zakresu zdrowia skierowanych do 
mieszkańców województwa 
śląskiego na antenie TVS  

Sp. z o. o. 

Zakupione audycje dotyczyły następujących tematów: zdrowie psychiczne (2 audycje), działania 
edukacyjne dotyczące wpływu środowiska życia na zdrowie (2 audycje), edukacja opiekunów 
nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki 
nad tymi osobami (1 audycja). 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zakup czasu antenowego i filmu o 
charakterze informacyjno-

edukacyjnym z zakresu zdrowia 
skierowanego do mieszkańców 

województwa śląskiego na antenie 
TVS Sp. z o. o. 

TVS Sp. z o. o. wyprodukowała 30-sekundowy spot poświęcony problematyce edukacji opiekunów 
nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki 
nad tymi osobami z udziałem aktorów. Spot został wyemitowany ponad 100 razy na antenie TVS 
Sp. z o. o. 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zakup czasu antenowego i audycji 
telewizyjnych o charakterze 
informacyjno-edukacyjnym z 

zakresu zdrowia skierowanych do 
mieszkańców województwa 
śląskiego na antenie TVP3 

Katowice 

Zakupione audycje dotyczyły następujących tematów: zdrowie psychiczne (4 audycje), działania 
edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu 
ograniczenia powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych (11 felietonów), 
działania edukacyjne dotyczące wpływu środowiska życia na zdrowie (2 felietony), edukacja 
opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad 
właściwej opieki nad tymi osobami (5 felietonów). 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Cykl szkoleń online promujących 
zdrowie psychiczne pracowników 

ochrony zdrowia 

Celem zadania była realizacja zapisów "Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 
lata 2019-2022", w zakresie prowadzenia działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu 
pracy, w tym: przeciwdziałanie narażeniu na stres; zapobieganie mobbingowi; promowanie 
zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Realizacja zadania polegała 
na zaplanowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń online (5 webinarów i konferencji) 
oraz materiałów merytorycznych z przeprowadzonych szkoleń, promujących zdrowie psychiczne 
pracowników ochrony zdrowia. Obszarami tematycznymi działań były: profilaktyka Covid-19 – w 
kontekście zaleceń psychologicznych i profilaktycznych; zalecenia medyczne i psychologiczne w 
sytuacji kryzysu i przeciążenia; wpływ kondycji psychicznej na kondycję fizyczną. 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Działania profilaktyczne promujące 
zdrowie podczas spotkania 

plenerowego Miasteczko Zdrowia  
w Świerklańcu 

Organizacja i obsługa stanowisk, oferujących nieodpłatne porady specjalistów oraz badania 
profilaktyczne, wykonywane przez kadrę szpitali Województwa Śląskiego. Wydarzenie odbyło się w 
parku w Świerklańcu i skierowane było do wszystkich mieszkańców województwa Śląskiego.  
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Konkurs ofert na realizację zadania 
Województwa Śląskiego z zakresu 
zdrowia publicznego w 2021 roku 

pod nazwą „Wsparcie dla 
pracowników hospicjum” 

 w ramach Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego II edycja 

Celem zadania było przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wśród personelu hospicjum. Zadanie 
zakładało przeprowadzenie warsztatów z tematyki dotyczącej wypalenia zawodowego, integrację 
personelu, wyjazd formacyjny oraz dofinansowanie edukacji (udział w szkoleniach i konferencjach). 
Zadanie kierowane było do zespołu interdyscyplinarnego hospicjum w Gliwicach i Tarnowskich 
Górach, tj. do lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, wolontariuszy i kadry 
niemedycznej, który wspólnie działa na rzecz poprawy jakości życia osób śmiertelnie chorych. Ww. 
grupa odbiorców jest szczególna z powodu jej zaangażowania emocjonalnego w wykonywaną pracę 
oraz trudną drogę towarzyszenia chorym u kresu życia. 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Otwarty konkurs ofert na zadania 
publiczne Województwa Śląskiego, 

dotyczące realizacji zadań w 
dziedzinie działalności na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami pn. 
"Wsparcie dla osób z dysfunkcją 

narządu słuchu" 

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami – z dysfunkcją słuchu, w tym osób głuchoniewidomych o zasięgu 
regionalnym. Celem szczegółowym była integracja osób niesłyszących lub niedosłyszących, w tym 
osób głuchoniewidomych oraz ich rodzin, przełamywanie barier w codziennym funkcjonowaniu osób 
z wadami słuchu i ich rodzin. 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Dofinansowanie z budżetu 
województwa bieżącej działalności 
8 zakładów aktywności zawodowej 

działających na terenie 
województwa śląskiego 

Celem była realizacja zadania wynikającego z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, z którego wynika, że działania 
zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków samorządu województwa w 
wysokości co najmniej 10% (...) 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zakup Czasu Antenowego i Audycji 
Radiowych na antenie Radia eM 

Zakupione audycje miały charakter informacyjno-edukacyjny z zakresu tematyki 
niepełnosprawności skierowanych do mieszkańców województwa śląskiego. 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Akcja informacyjna "Doradcy 
Podatkowi Niepełnosprawnym" 

Celem akcji były bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących 
osobom z niepełnosprawościami i ich rodzinom. 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Nadzór nad działalnością 36 
samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których podmiotem tworzącym jest 

Województwo Śląskie 

Przeprowadzenie w spzoz 14 kontroli oraz 1 doraźnej. Rozpatrzenie: 63 wniosków dotyczących 
zmiany w strukturach organizacyjnych spzoz; 36 wniosków dotyczących nabycia sprzętu i aparatury 
medycznej; 27 wniosków dotyczących zbycia sprzętu i aparatury medycznej; 20 skarg i wniosków; 
366 spraw różnych z zakresu działania nadzorowanych jednostek, jak również spraw związanych z 
organizacją systemu udzielania świadczeń zdrowotnych w regionie. Opiniowanie 35 projektów 
aktów prawnych z zakresu ochrony zdrowia. Opracowanie tekstów jednolitych statutów 5 podmiotów 
leczniczych. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w podmiotach leczniczych, sporządzanie 
analiz i sprawozdań sytuacyjnych. Opracowanie Procedury nabywania aparatury i sprzętu 
medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest Województwo Śląskie. 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Nadzór finansowy 

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego 11 spzoz za 2020 rok. 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Nadzór finansowy 36 spzoz 

Nadzór finansowy 36 spzoz, w tym przygotowanie dokumentów dla Zarządu Województwa 
Śląskiego w celu: zatwierdzenia 36 sprawozdań spzoz za 2020 r., dokonania oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej za 2020 rok 36 spzoz, na podstawie raportów o sytuacji ekonomiczno-
finansowej spzoz, zapoznania z informacją o przebiegu realizacji programów naprawczych 24 
spzoz, zapoznania z informacją o planach finansowych na 2021 rok 36 spzoz., zapoznania z 
informacją o przebiegu wykonania planów 36 spzoz za 2020 r. i po I półroczu 2021 r. zapoznania z 
miesięczną informacją o sytuacji finansowej 36 spzoz. 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Współpraca z NFZ 

Współpraca z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach w zakresie: rozliczania przez 
spzoz 1/12 ryczałtu za 2020 r. oraz prowadzenia korespondencji wspierającej spzoz w zakresie 
rozwiązywania bieżących problemów w zakresie wysokości umów i rozliczeń z NFZ. 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – Budowa tężni solankowej w zabytkowym 
kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej – przedmiotem zadania jest budowa tężni solankowej 
w części reprezentacyjnej zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej, 
zlokalizowanego na terenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (MBO II edycja). 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu – Szpital 
bliżej Ciebie! – zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu 
Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu – celem projektu jest 
zakup samochodu do przewozu pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne do Szpitala. Pojazd będzie 
mógł przewozić osoby z niepełnosprawnościami na rehabilitacje dzienną oraz ambulatoryjną z 
Bielska- Białej oraz okolic (MBO II edycja). 

155 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – "Zielona 
ławeczka" – projekt obejmuje wykonanie rewitalizacji terenu zielonego tzw. parku Wojewódzkiego 
Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim poprzez renowację i wymianę infrastruktury z 
dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami (MBO II edycja). 
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Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu – Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc 
powiatu mikołowskiego i rybnickiego poprzez doposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w 
nowoczesny sprzęt medyczny – akup przez Szpital Chorób Płuc w Orzeszu aparatury i sprzętu 
medycznego w szczególności respiratorów, ssaków, pomp infuzyjnych, aparatu EKG, 
kardiomonitorów, defibrylatora oraz urządzeń informatycznych (MBO II edycja). 

157 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. 
gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – PARK NAUKI, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku 
Repeckim – realizacja zadania zakłada utworzenie w Parku Repeckim, na terenie którego działa SP 
ZOZ REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach 
trzech stref: edukacyjnej (park nauki), rehabilitacyjnej (siłownia pod chmurką), oraz strefy relaksu ( 
słoneczna polana) (MBO II edycja). 

158 
Departament Nadzoru 

Podmiotów Leczniczych  
Zadania inwestycyjne realizowane 

przez podmioty lecznicze 

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach – 
Zakup sprzętu ogrodowego (traktora wielofunkcyjnego) – zakup traktora wielozadaniowego dla 
Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w 
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i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Gorzycach celem poprawy jakości pielęgnacji terenów zielonych w tym rekreacyjnych dla pacjentów 
oraz utrzymania czystości chodników i dróg dojazdowych (MBO II edycja). 

159 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku – Rewitalizacja 
parku szpitalnego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, 
pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego – zadanie obejmuje budowę tężni solankowej 
oraz montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie parku Szpitala Specjalistycznego w Toszku (MBO II 
edycja). 

160 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – 
Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu 
(stacja pogotowia Jaworzno) – zakup nowoczesnej karetki medycznej typu P wraz z wyposażeniem, 
która jest przystosowana do transportu poszkodowanych i chorych niewymagających intensywnego 
nadzoru, transportu międzyszpitalnego lub przewozu narządów bądź krwi (MBO II edycja). 

161 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Przebudowa i dostosowanie oddziałów: neurologicznego z pododdziałem udarowym i chirurgii 
ogólnej i naczyniowej do aktualnych potrzeb poprzez zmianę lokalizacji oddziałów w Szpitalu 
Wojewódzkim w Bielsku-Białej. 

162 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup aparatu OCT dla Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. 

163 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup automatycznej barwiarki dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-
Białej. 

164 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii 
informacyjnych w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego sp. z. o. z. w Bielsku-Białej. 

165 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług medycznych poprzez modernizację 
diagnostyki w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego sp. z. o. z. w Bielsku-Białej. 

166 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup łóżek elektrycznych z szafkami, materacami oraz maceratorami do izolatek Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. 

167 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup 2 szt. laparoskopów z osprzętem na potrzeby Oddziału Położnictwa i Ginekologii oraz 
Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 
2 w Bytomiu. 

168 
Departament Nadzoru 

Podmiotów Leczniczych  
Zadania inwestycyjne realizowane 

przez podmioty lecznicze 
Zakup 2 aparatów USG na potrzeby poradni specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w 
Bytomiu. 
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i Ochrony Zdrowia 
NZ 

169 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup aparatu USG dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. 

170 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup biometru optycznego dla Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 
4 w Bytomiu. 

171 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup stołu operacyjnego dla Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. 

172 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup aparatury endoskopowej dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. 

173 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Modernizacja pracowni mammografii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. 

174 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratora w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie. 

175 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Modernizacja Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób 
Wewnętrznych – obiekt przy ul. Bialskiej 104/118 przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (udział Województwa Śląskiego w RFIL). 

176 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup ambulansu (karetki transportowej z wyposażeniem) dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. 

177 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Poradni Endokrynologii Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. 

178 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii i Onkologii 
Laryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w 
Częstochowie. 
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179 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup videoduodenoskopu i videogastroskopu operacyjnego dla potrzeb Pracowni Endoskopii 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – obiekt 
przy ul. Bialskiej 104/118. 

180 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zwiększenie standardu infrastruktury technicznej w Oddziale Ginekologii z Pododdziałem Patologii 
Ciąży i Ginekologii Onkologicznej w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 poprzez wykonanie instalacji 
systemu przeciwpożarowego oraz zastosowanie energooszczędnych źródeł światła. 

181 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Modernizacja wymiennikowni w Pawilonie A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
poprzez zakup i montaż dwóch wymienników ciepła w celu zapewniania dostaw ciepłej wody 
użytkowej dla pacjentów i personelu PZOL w WOLOiZOL w Gorzycach. 

182 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Przebudowa dwóch łazienek w Pawilonie A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w 
WOLOiZOL w Gorzycach. 

183 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup aparatury RTG dla Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka" w Istebnej. 

184 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Wymiana odcinka kanalizacji zewnętrznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w 
Jastrzębiu-Zdroju. 

185 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup angiografu z OCT dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. 

186 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup cyfrowego aparatu RTG stomatologicznego. 

187 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup procesora tkankowego dla potrzeb Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w 
Katowicach. 

188 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w sprzęt medyczny niezbędny do zapobiegania i 
przeciwdziałania COVID-19 oraz podniesienia jakości świadczeń medycznych (udział Województwa 
Śląskiego w RFIL). 

189 
Departament Nadzoru 

Podmiotów Leczniczych  
Zadania inwestycyjne realizowane 

przez podmioty lecznicze 
Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi i szafkami 
przyłóżkowymi dla Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach. 
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i Ochrony Zdrowia 
NZ 

190 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup samochodu do przewozu osób dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego 
w Lublińcu. 

191 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup polisomnografu dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach. 

192 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Prace konserwatorskie dla rzeźb usytuowanych na attyce Budynku Głównego Oddziałów 
Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej 
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. 

193 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup mikroskopu neurochirurgicznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego 
Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. 

194 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego 
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach 
Śląskich. 

195 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Prace modernizacyjne i konserwatorskie obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym 
budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala 
Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. 

196 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Modernizacja wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku. 

197 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Wymiana pokrycia dachowego Pawilonu Zabiegowo-Diagnostycznego nr 3 w SP ZOZ Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku. 

198 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup łóżek z barierkami, materacy, szafek przyłóżkowych – etap III dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Rybniku. 

199 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Zakup łóżek z barierkami, materacy, szafek przyłóżkowych – etap IV dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Rybniku. 
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200 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. 

201 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych i 

Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego 
wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. 

202 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Budowa stacji uzdatniania wody oraz dobór i montaż perlatorów kaskadowych o zmniejszonym 
przepływie w "REPTY" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich 
Górach. 

203 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Modernizacja systemu przeciwpożarowego w "REPTY" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. 
Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach.  

204 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Dostosowanie obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami.  

205 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Modernizacja dachu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej. 

206 

Departament Nadzoru 
Podmiotów Leczniczych  

i Ochrony Zdrowia 
NZ 

Zadania inwestycyjne realizowane 
przez podmioty lecznicze 

Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego: "Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia 
poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej”. 

207 

Centrum Pediatrii im. Jana 
Pawła II w Sosnowcu  

sp. z o. o. 
/ KN 

Modernizacja i przebudowa 
Oddziału Niemowlęcego i Patologii 

Noworodka 

Kompleksowa modernizacja pomieszczeń 18 łóżkowego Oddziału Niemowlęcego i Patologii 
Noworodków, w tym sal chorych dostosowanych do pobytu dzieci z matkami z pełnym węzłem 
sanitarnym, modernizacja pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych pomieszczeń dla personelu 
medycznego oraz kuchenki mlecznej, aneksu kuchenny dla rodziców pacjentów, magazyny bielizny 
czystej i sprzętu, brudownik i pomieszczenia porządkowe. Inwestycja objęła również utworzenie 
izolatek, jako niezbędne rozwiązanie w czasach zapobiegania i przeciwdziałania zarówno w 
przypadku zachorowań pacjentów na Covid-19, jak również innych chorób zakaźnych. 

208 

Centrum Pediatrii im. Jana 
Pawła II w Sosnowcu  

sp. z o. o. 
/ KN 

Remont parkingu i podjazd dla osób 
z niepełnosprawnościami przy ul. 

Piłsudskiego 9 w Sosnowcu 

Remont parkingu i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Piłsudskiego 9 w Sosnowcu 
dla korzystających pacjentów z usług medycznych placówki w celu poprawy infrastruktury oraz 
zwiększenia dostępności mieszkańcom w tym osobom z niepełnosprawnościami. 

209 

Centrum Pediatrii im. Jana 
Pawła II w Sosnowcu  

sp. z o. o. 
/ KN 

Zakup sprzętu komputerowego – 3 
komputery, drukarka, urządzenie 

wielofunkcyjne 

Zakup sprzętu komputerowego do wyposażenia gabinetów lekarskich. 
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210 

Centrum Pediatrii im. Jana 
Pawła II w Sosnowcu  

sp. z o. o. 
/ KN 

Zakup sprzętu medycznego 

Zakup aparatu USG na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej. 

211 

Centrum Pediatrii im. Jana 
Pawła II w Sosnowcu  

sp. z o. o. 
/ KN 

Zakup sprzętu medycznego 

Zakup 2 foteli ginekologicznych na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej. 

212 

Centrum Pediatrii im. Jana 
Pawła II w Sosnowcu  

sp. z o. o. 
/ KN 

Zakup sprzętu medycznego 

Zakup spirometru na potrzeby poradni pulmonologicznej. 

213 

Centrum Pediatrii im. Jana 
Pawła II w Sosnowcu  

sp. z o. o. 
/ KN 

Zakup sprzętu medycznego 

Zakup dermatoskopu na potrzeby poradni dermatologicznej. 

214 

Centrum Pediatrii im. Jana 
Pawła II w Sosnowcu  

sp. z o. o. 
/ KN 

Zakup sprzętu medycznego 

4 szt. lamp badawczo-zabiegowe do gabinetów zabiegowych poradni specjalistycznych AOS. 

215 

Ośrodek Leczniczo-
Rehabilitacyjny "Bucze"  

w Górkach Wielkich  
sp. z o.o. 

/ KN 

Wdrożenie e-usług dla pacjentów 
OLR "Bucze" w Górkach Wielkich 

sp. z o.o. 

W ramach projektu zostaną udostępnione e-usługi na 4 poziomie dojrzałości: e-Rejestracja, e-
Kontrahent, e-Konsultacje, e-Dokumentacja (e-wyniki), e-Wywiad, e-Wizyty. Zostanie również 
dostarczony i wdrożony zintegrowany system obsługi szpitala HIS pozwalający na realizację tych 
usług dla pacjentów. Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę, 
poprawę bezpieczeństwa pacjentów przez poprawę dostępu lekarzy do wyników badań, 
zwiększenia stopnia usamodzielnienia pacjentów przez deinstytucjonalizację usług zdrowotnych. 

216 
Szpital Chorób Płuc  

w Siewierzu Sp. z o.o. 
/ KN 

Rewitalizacja zabytkowego 
pawilonu na terenie Szpitala 

Chorób Płuc w Siewierzu  
w celu utworzenia Centrum 

Edukacji Zdrowotnej 

Rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych o rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, 
prowadzenie warsztatów i szkoleń dla pacjentów i personelu medycznego. 

217 
Szpital Chorób Płuc  

w Siewierzu Sp. z o.o. 
/ KN 

Budowa budynku dla aparatury 
koncentratora tlenu dla potrzeb 

Szpitala Chorób Płuc 

Zapewnienie alternatywnego źródła tlenu dla hospitalizowanych pacjentów. 

218 
Szpital Specjalistyczny  

Zabrzu Sp. z o.o. 
/ KN 

Modernizacja drogi pożarowej,  
etap III 

Modernizacja drogi pożarowej wykonana celem dostosowania do obowiązujących przepisów 
pożarowych. 

219 

Śląskie Centrum 
rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe 
im. dr. A. Szebesty w Rabce-

Zdroju sp. z o.o. 
/ KN 

Rewitalizacja parku sanatoryjnego 

Modernizacja parku wokół Centrum polegająca na budowie nowych ścieżek, tężni solankowej, 
boisk, ścieżek dydaktycznych i OZE. Ponadto inwestycja obejmuje rewitalizację zieleni. Tablice 
informacyjne, regulaminy, uruchomienie tężni solankowej. 
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220 

Śląskie Centrum 
rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe 
im. dr. A. Szebesty w Rabce-

Zdroju sp. z o.o. 
/ KN 

Adaptacja projektu "Modernizacja 
Systemu Sygnalizacji Pożarowej" – 

część II 

Adaptacja projektu technicznego SSP do wykonania II etapu prac na budynku zgodnie z zaleceniami 
wynikającymi z ekspertyzy p.poż.  

221 

Śląskie Centrum 
rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe 
im. dr. A. Szebesty w Rabce-

Zdroju sp. z o.o. 
/ KN 

Wykonanie modernizacji 
pomieszczeń małego basenu 

Rozbudowa bazy zabiegowej poprzez adaptację małego basenu rekreacyjnego na rehabilitacyjny 
basen uzdrowiskowy-olankowy. 

222 

Śląskie Centrum 
rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe 
im. dr. A. Szebesty w Rabce-

Zdroju sp. z o.o. 
/ KN 

Budowa dwóch punktów poboru 
wody do celów przeciwpożarowych 

dla bud. SCRU wraz 
z urządzeniami budowlanymi 

Realizacja decyzji KP Państwowej Straży Pożarnej nakazującej zapewnienie dla obiektu punktów 
poboru wody dla celów pożarowych. 

223 

Śląskie Centrum 
rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe 
im. dr. A. Szebesty w Rabce-

Zdroju sp. z o.o. 
/ KN 

Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe budynku nr 2 "magazynu techniczno-gospodarczego" w celu uzyskania terenu 
pod budowę parkingu dla pacjentów i gości. 

224 

Śląskie Centrum 
rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe 
im. dr. A. Szebesty w Rabce-

Zdroju sp. z o.o. 
/ KN 

Projekt drogi pożarowej dla obiektu 
wraz z mapami geodezyjnymi do 

celów projektowych 

Realizacja decyzji KP Państwowej Straży Pożarnej nakazującej: Zapewnienie dla obiektu 
wymaganej drogi pożarowej (istniejący układ komunikacyjny nie spełnia wymagań stawianych 
drogom pożarowym). 

225 

Śląskie Centrum 
rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe 
im. dr. A. Szebesty w Rabce-

Zdroju sp. z o.o. 
/ KN 

Rozbudowa bazy zabiegowej wraz  
z doposażeniem w sprzęt 

rehabilitacyjny 

Adaptacja pomieszczeń rotundy na gabinety zabiegowe, m.in. wykonanie instalacji zasilania CO2, 
wymiana ogrzewania; zakup sprzętu rehabilitacyjnego jako wyposażenie nowego gabinetu oraz 
doposażenie istniejących już sal rehabilitacyjnych w dodatkowy sprzęt. 

226 

Śląskie Centrum 
rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe 
im. dr. A. Szebesty w Rabce-

Zdroju sp. z o.o. 
/ KN 

Dostosowanie bazy łóżkowej 

Zakup łóżek rehabilitacyjnych w związku z rozpoczęciem realizacji rehabilitacji po przebytej chorobie 
Covid-19 na odd. Rehabilitacji ogólnoustrojowej. 

227 

Śląskie Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji  

i Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. Gen. 

Jerzego Ziętka  
w Ustroniu Sp. z o.o. 

/ KN 

Wystąpienia, konferencje 

Czynny udział w Konferencji pn. "Kontrowersje i Postępy w Reumatologii" listopad 2021, Ponadto 
udział w: XXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego; Poznań 15.09.2021-
18.09.2021 r. „Postępowanie w PF-ILD w praktyce pneumonologa i reumatologa.”; kurs dla lekarzy; 
Katowice 29.11.2021 r. „Reumatoidalne zapalenie stawów: przyczyny, diagnostyka i leczenie, 
zmiany pozastawowe”; kurs dla lekarzy; Bielsko-Biała 08.12.2021 r. „STOP ENTHESITIS – od 
diagnostyki do terapii SpA: nowoczesna, wczesna diagnostyka obrazowa (PD USG, MRI) 
spondyloartropatii zapalnych (ŁZS, ZZSK), praktyczny kurs medyczny dla lekarzy reumatologów”; 
Toruń 16.12.2021-17.12.2021 r. 
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228 

Śląskie Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji 

i Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. Gen. 

Jerzego Ziętka  
w Ustroniu Sp. z o.o. 

/ KN 

Poprawa efektywności 
energetycznej obiektów szpitalnych 
Centrum Reumatologii, Rehabilitacji 
i Zapobiegania Niepełnosprawności 
im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu 

Sp. z o.o. 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej, 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii z urządzaniami towarzyszącymi i wdrożenie systemu 
zarządzania energią w obiektach szpitalnych oraz przebudowa, termomodernizacja i zmiana 
przeznaczenia budynku technicznego szpitala.  

229 

Śląskie Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji  

i Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. Gen. 

Jerzego Ziętka  
w Ustroniu Sp. z o.o. 

/ KN 

Program badań przesiewowych 
RZS 

Celem projektu jest zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności 
Reumatoidalnego Zapalenia Stawów w celu zapewnienia utrzymania lub powrotu do aktywności 
zawodowej chorych na RZS. 

230 

Śląskie Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji  

i Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. Gen. 

Jerzego Ziętka  
w Ustroniu Sp. z o.o. 

/ KN 

Profilaktyka osteoporozy  
w makroregionie śląskim 

Celem projektu jest wdrożenie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji pacjentek 
zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz kierowanie ich do właściwych ośrodków 
leczenia. 

231 

Śląskie Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji  

i Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. Gen. 

Jerzego Ziętka  
w Ustroniu Sp. z o.o. 

/ KN 

Modernizacja infrastruktury 
informatycznej 

Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

232 

Śląskie Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji  

i Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. Gen. 

Jerzego Ziętka  
w Ustroniu Sp. z o.o. 

/ KN 

Cyfrowe usługi publiczne z obszaru  
e-zdrowia w Centrum Reumatologii 

Sp. z o.o 

Głównym działaniem projektu jest poprawa dostępności do elektronicznych danych medycznych 
poprzez stworzenie systemu informatycznego pozwalającego na składowanie, przetwarzanie i 
udostępnienie danych medycznych w postaci elektronicznej. 

233 

Śląskie Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji 

i Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. Gen. 

Jerzego Ziętka  
w Ustroniu Sp. z o.o. 

/ KN 

Poprawa dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami w 

budynkach i na terenie należącym 
do Centrum Reumatologii Sp. z o.o. 

w Ustroniu przy ul. Szpitalnej 11 

Celem projektu jest zapewnienie dostępności dla wszystkich osób doświadczających trudności w 
mobilności, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów z niepełnosprawnościami w zakresie 
możliwości poruszania się na terenie szpitala. 
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234 

Śląskie Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji  

i Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. Gen. 

Jerzego Ziętka  
w Ustroniu Sp. z o.o. 

/ KN 

Renowacja ogrodu szpitalnego przy 
Centrum Reumatologii Sp. z o.o 

Renowacja ogrodu szpitalnego celem stworzenia przyjemnego i ekologicznego miejsca dla 
pacjentów dla zwiększenia efektywności terapii. 

235 

Śląskie Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji  

i Zapobiegania 
Niepełnosprawności im. Gen. 

Jerzego Ziętka  
w Ustroniu Sp. z o.o. 

/ KN 

Zakup sprzętu medycznego 

Zakup sprzętu medycznego służącego poprawie jakości i dostępności do świadczeń medycznych 
stanowiących bieżącą działalność Spółki. 

236 
Uzdrowisko 

Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 
/ KN 

Zakup sprzętu do rehabilitacji 
pocovidowej 

Spółka wnioskowała o możliwość realizacji świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów po przebytej 
chorobie Covid-19. Od czerwca 2021 roku Spółka w ramach umowy lecznictwa uzdrowiskowego 
rozpoczęła realizację tych świadczeń. Konieczny był zakup odpowiedniego sprzętu. 

237 
Uzdrowisko  

Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 
/ KN 

Zakup plastrownicy do papki 
borowinowej 

Przygotowywana jest obecnie linia produkcyjna do konfekcjonowania borowiny oraz jej sprzedaży. 
Plastry borowinowe to nowy produkt, który pozwoli dopasować się do potrzeb klientów oraz uzyskać 
większe przychody ze sprzedaży surowca – borowiny. 

238 
Uzdrowisko  

Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 
/ KN 

Zakup kotłów warzelnych 

Konieczna była wymiana kotłów gazowych z powodu częstych awarii urządzeń oraz słabej 
wydajności; nowe kotły elektryczne spełniają wszystkie oczekiwania pod kątem wydajności i 
usprawniają system pracy działu żywienia; dostawcę wyłoniono w konkursie ofert (platforma 
zakupowa). 

239 
Uzdrowisko  

Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 
/ KN 

Modernizacja pawilonu 
sanatoryjnego Tulipan 

Spółka planuje przekształcenie niewykorzystanej powierzchni w pawilonie Tulipan po salach 
operacyjnych na pokoje hotelowe. W 2021 r. zakończyła się inwentaryzacja pomieszczeń bud. 
Tulipan. W grudniu 2021 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w 
zakresie modernizacji pawilonu. 

240 
Uzdrowisko 

 Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 
/ KN 

Działania ppoż 

Spółka jako podmiot leczniczy, aby realizować świadczenia zdrowotne musi dysponować 
pomieszczeniami dostosowanymi do obowiązujących przepisów, w tym ppoż. W 2021 r. wykonano 
ekspertyzę przeciwpożarową dla Kompleksu obiektów (Szpital, Pergola, Modrzew, Zakład 
Przyrodoleczniczy, Kotłownia). 

241 
Uzdrowisko  

Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 
/ KN 

Ekspertyza architektoniczna 
obiektów zabytkowych 

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej studialno-analitycznej obszaru zabytkowego 
Uzdrowiska zlokalizowanego w Goczałkowicach-Zdrój. 

242 
Uzdrowisko  

Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 
/ KN 

Zakup aparatu RTG 
Zakup aparatu RTG stanowi wydatek konieczny z uwagi na pogarszający się stan użytkowanego 
urządzenia, a ponadto jest niezbędny dla kontynuowania działalności w ramach umowy z 
Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne – Oddział Reumatologiczny. 

243 
Uzdrowisko  

Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 
/ KN 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

Zakup wanien do kąpieli wirowej kończyn górnych i kończyn dolnych, zakup wanien do kąpieli 
kwasowęglowych, solankowych i siarkowodorowych, zakup urządzeń do suchego hydromasażu. Z 
uwagi na profil działalności, konieczne jest wymiana zużytego sprzętu na nowy, który jest niezbędny 
do kontynuowania działalności, jak również potrzebne są inwestycje w nowy sprzęt, celem rozwoju 
Spółki i podnoszenia jakości udzielanych świadczeń. 
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244 
Departament Inwestycji 

IR 

Szpital Kolejowy w Wilkowicach-
Bystrej, Modernizacja estakady przy 
Izbie Przyjęć w Szpitalu Kolejowym 

w Wilkowicach 

Modernizacja estakady przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach – poprawa stanu 
technicznego i bezpieczeństwa dojazdu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

W ramach obszaru Mieszkaniec zidentyfikowano 244 zadań finansowanych ze środków własnych w 2021 roku. Zadania możemy przypisać do 8 

kategorii: edukacji, aspektów społecznych i rynku zdrowia, innych usług, kultury, turystyki i sportu, obszarów wiejskich oraz zdrowia. Poniżej 

przedstawiono statystykę zadań dla obszaru Mieszkaniec. 

KATEGORIE ILOŚĆ UDZIAŁY PROCENTOWE 

E – Edukacja 52 21,3% 

F – Społeczne 14 5,7% 

RP – Rynek Pracy 3 1,2% 

U – Inne Usługi 6 2,5% 

K – Kultura 17 7,0% 

TS – Turystyka i Sport 31 12,7% 

W – Obszary Wiejskie 6 2,5% 

Z – Zdrowie 115 47,1% 

RAZEM ZADANIA W OBSZARZE MIESZKANIEC 244 100% 

RAZEM WSZYSTKIE ZADANIA 387 z czego zadania z obszaru Mieszkaniec stanowią 63% 
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OBSZAR: Przestrzeń i Środowisko 

Wykaz dokumentów strategicznych realizowanych w obszarze Przestrzeń i Środowisko 

Tabela 25. Wykaz dokumentów strategicznych, których realizacja wynika z celów strategii rozwoju województwa wyznaczonych w obszarze Przestrzeń i Środowisko. 

LP. NAZWA DOKUMENTU 
DATA I FORMA 

PRZYJĘCIA 
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH 

REALIZACJI DOKUMENTU W ROKU 2021 

CELE 
STRATEGII 
ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO 

„ŚLĄSKIE 2030” 

CZY DOKUMENT WYMAGA 
AKTUALIZACJI? JEŻELI TAK, CZY 

PODJĘTO PRACE W TYM 
KIERUNKU? 

1 

Plan zrównoważonego 

rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego 

Województwa Śląskiego 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego nr 

V/11/9/2015 z dnia 

31 sierpnia 2015 r. 

Realizacja umów o świadczenie usług publicznych w transporcie 

kolejowym zawartych z operatorami: Koleje Śląskie Sp. z o.o. i 

Polregio S.A. 

C.1. 
C.2. 
C.3. 

Dokument wymaga aktualizacji, 

działania z tym związane zostaną 

podjęte w 2022 r. 

2 

Strategia rozwoju 

systemu transportu 

województwa śląskiego 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego nr 

IV/49/7/2014 z dnia 

7 kwietnia 2014 r. 

Przedsięwzięcia drogowe dotyczące m.in. Ciągów drogowych 

929,935, 934, 941, 910). Przebudowa dróg wojewódzkich oraz 

drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie 

dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg 

wojewódzkich – w ramach zadania zostały realizowane 

inwestycje na drogach nr (919, 922, 786,913, 910, 789, 934, 792, 

781, 789, 936, 943). Ponadto realizowano zadanie pn.: 

Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja 

projektowa oraz opracowanie dokumentacji projektowych i 

doświetlenie 33 przejść dla pieszych (WORD). 

C.1. 
C.2. 
C.3. 

Dokument jest w trakcie aktualizacji. 

W ramach zamówienia publicznego 

realizowany jest Regionalny Plan 

Transportowy dla Województwa 

Śląskiego, który zastąpi zapisy strategii 

transportu. 

3 

Założenia regionalnej 

polityki rowerowej 

Województwa Śląskiego 

wraz z koncepcją sieci 

regionalnych tras 

rowerowych (w ujęciu 

korytarzowym) 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

1221/45/VI/2019  

z dnia 5 czerwca 

2019 r. 

Przygotowania do stworzenia regionalnej sieci tras rowerowych.  

B2. 
C.2. 
C.3. 
D.2. 

Trwają prace nad stworzeniem 

Regionalnej polityki rowerowej 

Województwa Śląskiego wraz z 

koncepcją sieci regionalnych tras 

rowerowych, która zastąpi 

dotychczasowe Założenia Regionalnej 

polityki rowerowej Województwa 

Śląskiego wraz z koncepcją sieci 

regionalnych tras rowerowych. 

Planowany termin przyjęcia nowej 

polityki to II połowa 2022 roku.  
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4 

Wojewódzki Program 

Aktywizacji 

Gospodarczej oraz 

Zachowania 

Dziedzictwa 

Kulturowego Beskidów 

i Jury Krakowsko-

Częstochowskiej — 

Owca Plus do roku 

2027 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

2841/194/VI/2020  

z dnia 9 grudnia 

2020 r. 

Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert: pierwszy otwarty konkurs 

ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i 

krajobrazu zawarte w Wojewódzkim Programie – Owca Plus do 

roku 2027, oraz drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne 

promujące Wojewódzki Program – Owca Plus do roku 2027. 

A.3. 
C.1. 

Dokument obecnie nie wymaga 

aktualizacji. 

5 

Strategia Ochrony 

Przyrody Województwa 

Śląskiego do roku 2030 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego nr 

IV/28/2/2012 z dnia 

12 listopada  

2012 r. 

Realizacja Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej 

oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej − Owca Plus do roku 2027; Szlak 

przyrody województwa śląskiego; Georóżnorodność naszym 

skarbem – prowadzenie regionalnej bazy danych o zasobach 

przyrody nieożywionej województwa śląskiego; Utrzymanie, 

aktualizacja i rozwój ogólnodostępnej bazy danych o bio- i 

georóżnorodności województwa śląskiego wraz z 

udostępnianiem danych poprzez portal dziedzinowy „Przyroda” 

Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przyrodniczej 

(ORSIP); Monitoring stanu wybranych gatunków zagrożonych 

wyginięciem w miejscach ich naturalnego występowania. 

C.1. 
C.3. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

6 

Program usuwania 

azbestu z terenu 

województwa śląskiego 

do roku 2032 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

1258/49/IV/2011  

z dnia 19 maja 

2011 r. 

Przekazanie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii informacji o 

realizacji programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 

2002032 za rok 2020 na poziomie wojewódzkim. 

C.1. 
C.3. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

7 

Program Ochrony 

Środowiska dla 

Województwa Śląskiego 

do roku 2019  

z uwzględnieniem 

perspektywy  

do roku 2024 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego nr 

V/11/8/2015 z dnia 

31 sierpnia 2015 r. 

Opiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska.  
C.1. 
C.2. 
C.3. 

Dokument wymaga aktualizacji. 

Dokumentacja do przeprowadzenia 

postepowania przetargowego złożona 

do Departamentu Zamówień 

Publicznych.  

8 
Plan gospodarki 

odpadami dla 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu gospodarki 

odpadami dla województwa śląskiego za lata 2017-2019. 
A.1. 
C.1. 

Dokument wymaga aktualizacji. 

Dokumentacja do przeprowadzenia 
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województwa śląskiego 

na lata 2016-2022 

Śląskiego nr 

VI/23/6/2020 z dnia 

21 września  

2020 r. 

 

Dokument 

zaktualizowany w 

2020 roku 

(trzykrotnie: 

Uchwały Nr 

VI/18/7/2020 z dnia 

10 lutego 2020 r.; 

Nr VI/18/8/2020 z 

dnia 10 lutego 

2020 oraz nr 

VI/23/6/2020 z dnia 

21 września  

2020 r.) 

postepowania przetargowego złożona 

do Departamentu Zamówień 

Publicznych.  

9 

Program ochrony 

środowiska przed 

hałasem dla 

województwa śląskiego 

do roku 2023 dla 

terenów poza 

aglomeracjami, 

położonych wzdłuż 

odcinków dróg o 

natężeniu ruchu 

powyżej 3 000 000 

pojazdów rocznie  

i odcinków linii 

kolejowych o natężeniu 

ruchu powyżej 30 000 

pociągów rocznie 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego nr 

VI/12/8/2019 z dnia 

26 sierpnia 2019 r. 

Realizacja działań przez zarządzających drogami oraz liniami 

kolejowymi. 

C.1. 
C.2. 
C.3. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

10 

Program ochrony 

powietrza dla strefy 

śląskiej mającego na 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego nr 

Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z 

programu do Ministra Klimatu i Środowiska. 

C.1. 
C.2. 
C.3. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 
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celu osiągnięcie 

poziomów 

dopuszczalnych 

dwutlenku siarki  

w powietrzu wraz  

z uzasadnieniem 

VI/12/7/2019 z dnia 

26 sierpnia 2019 r. 

11 

Polityka gospodarki 

niskoemisyjnej dla 

województwa śląskiego. 

Regionalna polityka 

energetyczna do roku 

2030 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego 

2873/194/VI/2020  

z dnia 9 grudnia 

2020 r. 

Realizację zapisów przewiduję się w kolejnych latach, m.in. w 

ramach konkursów ogłaszanych z środków europejskich. 

Monitoring dokumentu planowany jest w 2023 r. 

C.1. 
C.2. 
C.3. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

12 

Program ochrony 

powietrza dla 

województwa śląskiego 

Uchwała Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego nr 

VI/21/12/2020  

z dnia 22 czerwca 

2020 r. 

Sporządzanie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z 

programu do ministra Klimatu i Środowiska i Środowiska. 

C.1. 
C.2. 
C.3. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

13 

Wojewódzki program 

upowszechniania 

znajomości przepisów 

ustawy o ochronie 

zwierząt wśród rolników 

na lata 2021-2030 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

2315/174/VI/2020  

z dnia 14 

października  

2020 r. 

Przeprowadzono 20 szkoleń wśród rolników przez Śląski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. 
A.3. 
C.1. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

14 

Plan wsparcia  

i zarządzania rozwojem 

Parku Śląskiego 

 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

453/265/V/2018  

z dnia 26 czerwca 

2018 r. 

Realizowany jest projekt "Modernizacja Parku Śląskiego" 

finansowany w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z 

Inicjatywy Jessica; ponadto realizowany jest projekt 

"Kompleksowa rewaloryzacja i modernizacja zabytkowej Hali 

“Kapelusz” z przeznaczeniem na Parkowe Centrum Kulturalne" 

finansowany ze środków RPO WSL 2014-2020. 

A.3. 
B.2. 
C.3. 
D.2. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

15 

Regionalna Polityka 

Miejska Województwa 

Śląskiego 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

2703/297/VI/2021  

Powierzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej roli Komitetu Monitorującego Regionalnej 

Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego. 

A.1. 
A.2. 
A.3. 
B.1. 
B.2. 
B.3. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 



   

197 

 

z dnia 15 grudnia 

2021 r. 

C.1. 
C.2. 
C.3. 
D.1 
D.2. 
D.3. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty UMWSL. 

W ramach obszaru Przestrzeń i Środowisko zidentyfikowano 15 dokumentów, w tym w roku 2021 jeden dokument był nowoprzyjęty. W ramach tego 

obszaru możemy wyróżnić 4 grupy dokumentów dotyczące: środowiska i przyrody, transportu, rewitalizacji i inne. 

Poniżej przedstawiono statystykę dokumentów strategicznych dla obszaru Przestrzeń i Środowisko. 

KATEGORIE ILOŚĆ UDZIAŁY PROCENTOWE 

T – Transport 3 20,% 

S – Środowisko i przyroda 10 66,7% 

R – Rewitalizacja 1 6,7% 

I – Inne 1 6,7% 

RAZEM OBSZAR PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 15 100,0% 

RAZEM WSZYSTKIE DOKUMENTY STRATEGICZNE 50 z czego dokumenty z obszaru Przestrzeń i Środowisko stanowią 30% 

Projekty realizowane przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe, finansowane ze środków 

zewnętrznych 

Tabela 26. Projekty realizowane w 2021 roku przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe finansowane ze środków zewnętrznych 
w ramach celów strategii rozwoju województwa wyznaczonych w obszarze Przestrzeń i Środowisko. 

LP. PODMIOT NAZWA PROJEKTU CEL PROJEKTU 

INSTRUMENT 
FINANSOWANIA 

– NAZWA 
PROGRAMU 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2021 R. 

1 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich  
w Katowicach 

Przebudowa skrzyżowania DW 786 
z DP 1060S w miejscowości 

Wancerzów 

W wyniku tej przebudowy ulegnie skróceniu czas przejazdu, co przyczyni się do 
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska dzięki ograniczeniu zużycia paliwa, a tym 
samym spadku wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery. Inwestycja wpłynie 
na lepszą dostępność głównych szlaków drogowych województwa (DK1 i A1) dla 
miejscowości północno-wschodniej części regionu oraz przyczyni się do polepszenia 
dostępności Aglomeracji Częstochowskiej, która jest znaczącym centrum 
pielgrzymkowym. 

Rządowy 
Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 
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2 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich  
w Katowicach 

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz 
– Pszczyna na odcinku od 

włączenia do DK nr 45 w gminie 
Rudnik do granicy m. n. powiatu 
Rybnik – etap 4 i 5 – Wschodnia 

Obwodnica Raciborza 

Poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu transportowego południowo-
zachodniej części województwa śląskiego. 

RPO WSL  
2014-2020 

3 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich  
w Katowicach 

Przebudowa DW 791 na odcinku  
od DK 1 do DK 78, etap II 

Poprawa dostępności, efektywności i jakości głównych szlaków drogowych na 
obszarze woj. śląskiego poprzez przebudowę DW791 na odcinku od DK1 do DK78 
(Zawiercie–Kolonia Poczesna).  

RPO WSL  
2014-2020 

4 
Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów S.A.  

boDEREC-CE: Board for Detection 
and Assessment of Pharmaceutical 
Drug Residues in Drinking Water – 

Capacity Building for Water 
Management in CE 

Wypracowanie zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwach 
wodociągowych, które gwarantowałoby poprawę jakości wody przeznaczonej do 
spożycia, w szczególności w kontekście nowych i często nieznanych jeszcze typów 
zanieczyszczeń – np. farmaceutyków i środków ochrony osobistej. 

Interreg  
Central Europe 

5 
Górnośląskie 
Towarzystwo 
Lotnicze S.A.  

Solution form climate change 
vulnerability/risk assessment and 

adaptation planning in large 
commercial architecture / 

AKRONIM: LIFE ARCHICLIMA 

System Archiclima służy do: przeprowadzania ocen obiektów pod kątem ich 
podatności/ryzyka na zmiany klimatu oraz planowania adaptacji do zmian klimatu 
istniejących obiektów poprzez wdrożenie rozwiązań opartych na ekosystemie w tym 
przez wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury. Obiekty te stanowią hotspoty dla 
różnych ryzyk klimatycznych w tkance miejskiej. 

Narodowy 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 

Wodnej  

6 
Departament 

Projektów 
Regionalnych 

LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA 
„Wdrażanie Regionalnego Planu 
Działań dla Klimatu i Energii dla 

województwa małopolskiego” 

Cel projektu: Nadrzędnym celem projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA jest pełne 
wdrożenie małopolskiego Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, 
Cel ogólny dla Województwa Śląskiego: W ramach projektu w Województwie Śląskim 
podjęte zostaną czynności w celu przygotowania Regionalnego Planu Działań dla 
Klimatu i Energii dla województwa śląskiego. Opracowanie dokumentu będzie 
poprzedzone analizą klimatu oraz określeniem stanu referencyjnego i potencjału OZE 
w naszym województwie. Cel szczegółowy: Wymiana informacji i budowanie 
współpracy na rzecz realizacji wspólnych zadań związanych z ograniczeniem emisji 
gazów cieplarnianych oraz zwiększeniem udziału energii ze źródeł odnawialnych.  

Program LIFE 

7 
Departament 

Projektów 
Regionalnych 

Projekt zintegrowany LIFE 
„Wdrażanie Programu ochrony 

powietrza dla województwa 
małopolskiego – Małopolska w 
zdrowej atmosferze” (LIFE-IP 

MALOPOLSKA /  
LIFE14 IPE PL 021) 

Wykonanie szeregu działań mających usprawnić realizację programu ochrony 
powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego. 

Program LIFE 

8 
Departament 

Projektów 
Regionalnych 

Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. 
Przywracamy błękit”. Kompleksowa 

realizacja Programu ochrony 
powietrza dla województwa 

śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007 – 
LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY) 

Sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa 
śląskiego (dalej POP), który został przyjęty Uchwałą nr VI/21/12/2020 z dnia 22 
czerwca 2020 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego. 
 
 
  

Program LIFE 
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9 
Departament 

Projektów 
Regionalnych 

„IP LIFE for Coal Mining Landscape 
Adaptation” [LIFE IP COALA] 

„IP LIFE dla Adaptacji Terenów 
Pogórniczych” [LIFE IP COALA] 

Głównym, długoterminowym celem projektu LIFE IP COALA jako całości jest 
zwiększenie odporności obszaru regionu morawsko-śląskiego na skutki zmian 
klimatycznych oraz w dłuższej perspektywie dążenie do utrzymania i poprawy jakości 
środowiska oraz życia jego mieszkańców. Celem uczestnictwa Województwa 
Śląskiego w projekcie jest współpraca, wymiana doświadczeń i wykorzystanie 
dobrych praktyk Kraju Morawsko-Śląskiego w zakresie adaptacji do zmian klimatu 
terenów pogórniczych, a także opracowanie ze środków projektu „Regionalnego 
Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Śląskiego”. Dodatkowo, w 
ramach projektu planuje się m.in. badanie opinii publicznej – mieszkańców 
województwa śląskiego na temat skutków zmian klimatu i potrzeb adaptacyjnych, a 
także organizację dwóch edycji Szczytu Klimatycznego „CLIMAT-CON”.  

Program LIFE 

10 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 

Śląskiego 

Ocena stanu populacji gatunków 
ptaków strefowych, dla których 

istnieje potrzeba wdrożenia działań 
z zakresu ochrony czynnej terenów 

otwartych wraz z monitoringiem 
siedlisk nieleśnych 

Uzyskanie wiarygodnych danych i uzupełnienie stanu wiedzy na temat różnorodności 
biologicznej województwa śląskiego i Beskidzkich Parków Krajobrazowych na 
terenach, na których prowadzone są zabiegi ochrony czynnej, na których występują 
cenne typy zbiorowisk nieleśnych, stanowiących jednocześnie miejsca rozrodu i 
żerowania rzadkich i chronionych gatunków ptaków. 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 

Katowicach 

11 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 

Śląskiego 

Ochrona cennych przyrodniczo i 
krajobrazowo obszarów nieleśnych 

PKOG 

Ochrona i poprawa stanu zachowania cennych przyrodniczo biotopów o dużej 
bioróżnorodności – muraw kserotermicznych i muraw naskalnych. 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 

Katowicach 

12 

Muzeum 
Górnictwa 

Węglowego  
w Zabrzu 

Rewitalizacja wieży ciśnień 
zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. 

Zamoyskiego 2 na cele społeczne, 
edukacyjne, naukowe i kulturalne 

Kompleksowa rewitalizacja obszarów wskazanych w LPROM Miasta Zabrze 2016-
2023, poprzez adaptację wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego i jej przeznaczenie na 
cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne. 

RPO WSL  
2014-2020 

13 

Muzeum 
Górnictwa 

Węglowego  
w Zabrzu 

Rewitalizacja i udostępnienie 
poprzemysłowego Dziedzictwa 

Górnego Śląska 

Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego Górnego 
Śląska, materialnego i niematerialnego, jego ochrona i stworzenie unikatowej oferty 
kulturalnej i edukacyjnej. 

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura i 
Środowisko na 
lata 2014-2020 

14 
Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. 
w Bielsku-Białej 

Poprawa efektywności 
energetycznej i odnawialne źródła 
energii w budynku użyteczności 

publicznej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej 

Zwiększenie efektywności energetycznej i obniżenie energochłonności infrastruktury 
publicznej oraz poprawa jakości powietrza w mieście, dzielnicy i regionie. Działania 
termomodernizacyjne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych przyczynią się do 
znaczącej poprawy sprawności systemu. Zmniejszy się zużycie energii końcowej i 
ograniczy się emisja gazów cieplarnianych, działania będą przyczyniały się do 
ochrony środowiska naturalnego. 

RPO WSL  
2014-2020 

15 
Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. 
w Bielsku-Białej 

Międzypokoleniowe Centrum 
Aktywności i Innowacji w Bielsku-
Białej. Kompleksowa rewitalizacja 

Pawilonu Sportowego i kortów 
tenisowych wraz z otoczeniem  

Wsparcie rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej i ekonomicznej objętego 
Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej obszaru w centrum 
Miasta, poprzez poprawę stanu środowiska miejskiego. 

RPO WSL  
2014-2020 
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w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej 

16 

Departament 
Rozwoju 

Regionalnego/ 
Wojewódzki 

Ośrodek 
Dokumentacji 
Geodezyjnej i 

Kartograficznej  
w Katowicach GIG 

Rozbudowa systemu zarządzania 
terenami pogórniczymi na terenie 

województwa śląskiego 
 
 

Wdrożenie nowej, ogólnodostępnej e-usługi w postaci bazy danych terenów 
pogórniczych na terenie województwa śląskiego wraz z waloryzacją tych obszarów, 
na rzecz wsparcia procesu ich przekształceń i ponownego wykorzystania. 

RPO WSL  
2014-2020 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2021 R. 

17 
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich  
w Katowicach 

Przebudowa DW 941 od obwodnicy 
m. Ustroń do DW 942 

Poprawa dostępności, efektywności i jakości głównych szlaków drogowych na 
obszarze woj. śląskiego poprzez przebudowę DW941 na odcinku od obwodnicy m. 
Ustroń do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942. Ponadto, istotnymi celami jest: 
poprawa połączenia m. Wisła z trasą S1 (sieć TEN-T); poprawa skomunikowania 
między miastami/aglomeracjami regionu; wzrost przepustowości i płynności ruchu na 
odcinku drogi łączącej Ustroń i Wisłę; poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i 
stanu środowiska; zwiększenie dostępności do miast będących kluczowymi 
ośrodkami rozwoju gosp. regionu (potencjał turystyczny). 

Rządowy 
Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

18 
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich  
w Katowicach 

Przebudowa drogi wojewódzkiej  
nr 933 

Ogólnym celem projektu jest poprawa dostępności, efektywności i jakości głównych 
szlaków drogowych na obszarze woj. śląskiego poprzez przebudowę DW933 na 
odcinku od km 12+151,18 do km 19+344,76 (ODCINEK I) i od km 33+130,14 do km 
49+238.95 (ODCINEK II).  

RPO WSL  
2014-2020 

19 
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich  
w Katowicach 

Przebudowa DW 913, etap II 
odcinek od skrzyżowania z DK 78  

w miejscowości Celiny do 
skrzyżowania z DK 86 

Poprawa dostępności, efektywności i jakości głównych szlaków drogowych na 
obszarze woj. śląskiego poprzez przebudowę DW913 na odcinku od skrzyżowania z 
DK78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK86.  

RPO WSL  
2014-2020 

20 
Departament 

Projektów 
Regionalnych 

Kampania edukacyjno-informacyjna 
pt. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG  
– Przedszkolaku złap oddech" 

 – II edycja 

Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców 
i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie poprzez 
przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w placówkach wychowania 
przedszkolnego z terenu województwa śląskiego. 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 

Katowicach 

21 

Muzeum 
Górnictwa 

Węglowego  
w Zabrzu 

Eliminacje zagrożeń i szkodliwych 
emisji generowanych przez 

historyczne wyrobisko górnicze 
Głównej Kluczowej Sztolni 

Dziedzicznej w obrębie Miasta 
Zabrze – Etap I  

Maksymalne ograniczenie negatywnych oddziaływań Głównej Kluczowej Sztolni 
Dziedzicznej na ekosystem Miasta Zabrze i zachowanie funkcji Sztolni polegającej 
na odwadnianiu wyrobisk górniczych oraz drenowaniu terenu. 

Narodowy 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 

Wodnej  

22 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 

Śląskiego 

Ochrona bioróżnorodności  
w Parku Krajobrazowym Lasy  

nad Górną Liswartą 

Zachowanie i poprawa różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo 
– PK „Lasy nad Górną Liswartą”, po kątem zmieniających się warunków 
klimatycznych i zagrożeń środowiskowych. Zachowanie właściwego stanu obszarów 
wodno-błotnych. Podniesienie świadomości przyrodniczej lokalnej społeczności.  

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
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Wodnej w 
Katowicach 

23 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 

Śląskiego 

Ocena stanu wybranych gatunków  
i siedlisk na terenie parków 

krajobrazowych województwa 
śląskiego 

Gromadzenie aktualnych danych dotyczących siedlisk cennych przyrodniczo i 
gatunków objętych ochroną prawną, jak również gatunków wskaźnikowych, tj. takich, 
których występowanie może wskazywać na stan środowiska przyrodniczego ze 
względu na wąski zakres ich tolerancji na zmieniające się warunki środowiska. 
Przygotowanie merytoryczne i rozpoznanie środowiskowe mające na celu 
prowadzenie działań czynnej ochrony m.in. w obrębie wrażliwych na zmiany 
ekosystemów, do których należą m.in. ekosystemy leśne i nieleśne oraz gatunki z 
nimi związane. Zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego 
województwa śląskiego poprzez wzrost wiedzy na temat stanu środowiska, 
ekosystemów i gatunków oraz powiązań pomiędzy nimi i zaplanowanie właściwych 
działań. Uzupełnienie danych (gromadzenie danych) na temat obszarów cennych 
przyrodniczo na terenie ZPKWŚ. 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 

Katowicach 

24 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 

Śląskiego 

Czynna ochrona siedlisk nieleśnych 
w Parku Krajobrazowym  

Orlich Gniazd 

Ochrona i odtwarzanie ekosystemów nieleśnych, tzw. półnaturalnych ekosystemów 
otwartych (muraw kserotermicznych i naskalnych) położonych na obszarze Parku 
Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, poprzez zahamowanie naturalnej sukcesji 
zachodzącej w obrębie muraw naskalnych i muraw kserotermicznych. Kolejnym 
ważnym celem jest eliminacja inwazyjnego, obcego gatunku – rdestowca 
sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis) z obszaru położonego w Dolinie Wodącej 
(Ostoja Środkowojurajska). 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 

Katowicach 

25 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 

Śląskiego 

Mini ogród botaniczny roślin 
stanowisk kserotermicznych 

Zwiększenie różnorodności biologicznej terenu wykorzystywanego w celach 
edukacyjnych przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie. Wykorzystanie 
utworzonego w ramach zadania mini ogrodu botanicznego roślin stanowisk 
kserotermicznych do realizacji programu edukacji przyrodniczej z zakresu 
bioróżnorodności (w tym edukacji sensorycznej, edukacji z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych). 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 

Katowicach 

26 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 

Śląskiego 

Kampania edukacyjno-informacyjna 
ZPKWŚ pn. #zaPARKujMY!  

w województwie śląskim 

Aktywna realizacja edukacji ekologicznej, rozbudzanie zainteresowań 
przyrodniczych, poszerzanie wiedzy przyrodniczej oraz wiedzy na temat parków 
krajobrazowych i ciekawych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i 
kulturowym miejsc w województwie śląskim, wymiana doświadczeń oraz prezentacja 
dokonań w zakresie ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej, a także nawiązanie 
współpracy w tym zakresie. 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 

Katowicach 

27 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 

Śląskiego 

Ochrona wybranych pomników 
przyrody oraz starodrzewu na 

terenie ZPKWŚ 

Ochrona walorów przyrodniczych, ekologicznych i krajobrazowych starodrzewu oraz 
drzew pomnikowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego (kołowego i 
pieszego) w ich pobliżu, poprawa jakości krajobrazu poszczególnych parków 
krajobrazowych oraz zwiększenie świadomości lokalnych mieszkańców w zakresie 
potrzeby ochrony starodrzewu.  

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 

Katowicach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych przez Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 
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W ramach obszaru Przestrzeń I Środowisko wykazano 27 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym 9 zakończonych w 2021 r. W 

ramach tego obszaru możemy wyróżnić 4 grupy projektów dotyczące: transportu, środowiska, przyrody oraz rewitalizacji. Poniżej przedstawiono 

statystykę projektów zidentyfikowanych w obszarze Przestrzeń I Środowisko. 

KATEGORIE ILOŚĆ UDZIAŁY PROCENTOWE 

T – Transport 6 22,2% 

Ś – Środowisko 8 29,6% 

P – Przyrodnicze 8 29,6% 

R – Rewitalizacja 5 18,5% 

RAZEM PROJEKTY W OBSZARZE PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 27 100,0% 

RAZEM WSZYSTKIE PROJETKY  308 z czego projekty z obszaru Przestrzeń i Środowisko stanowią 8,8% 

Zadania realizowane przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe finansowane ze środków 

własnych. 

Tabela 27. Zadania zrealizowane w 2021 roku przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe finansowane ze środków własnych 
w ramach celów strategii rozwoju województwa wyznaczonych w obszarze Przestrzeń i Środowisko. 

LP. 
NAZWA DEPARTAMENTU/ 

JEDNOSTKI 
NAZWA ZADANIA OPIS ZADANIA 

1 

Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze S.A. Międzynarodowy 

Port Lotniczy KATOWICE  
w Pyrzowicach 

/ KN 

Rozbudowa oraz przebudowa 
Terminalu B wraz z montażem 

systemu BHS 

Celem przebudowy Terminalu B jest poprawa przepustowości budynku terminala, 
wyeliminowanie „wąskich gardeł”, umożliwienie zwiększenia przepustowości do poziomu 
1800 pasażerów na 1 godzinę przy poziomie standardu obsługi pasażerów co najmniej C 
(Level of Service, liczonego wg wytycznych IATA) oraz poprawę ogólnej estetyki budynku i 
nawiązanie do sąsiadujących, przebudowanych terminali A i C. 

2 

Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze S.A. Międzynarodowy 

Port Lotniczy KATOWICE  
w Pyrzowicach 

/ KN 

Rozbudowa PPS przed hangarami 
oraz stanowisko do mycia samolotów 

Celem inwestycji jest rozbudowa płyty postojowej samolotów pomiędzy istniejącym 
stanowiskiem nr 1 na PPS 1 a stanowiskiem nr 94 na PPS 3. Na płycie zaprojektowano 9 
stanowisk postojowych dla samolotów kodu „C”. Realizowana nawierzchnia betonowa płyty 
(część postojowa statków powietrznych oraz strefa bezpieczeństwa DK E1) ma długość 
433,0 m i szerokość 128,7 m. Powierzchnia tego zakresu wynosi 55 627 m2. Na jednym ze 
stanowisk postojowych przewiduje się budowę stanowiska do mycia samolotów. 

3 

Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze S.A. Międzynarodowy 

Port Lotniczy KATOWICE  
w Pyrzowicach 

/ KN 

Budowa hangaru obsługi samolotów 

W związku z koniecznością zapewnienia dodatkowej przestrzeni hangarowej zlecono 
realizację nowego obiektu – hangaru technicznego o oznaczeniu H3. Wskazana inwestycja, 
ze względu na swoje przeznaczenie, pełnić będzie istotną rolę w infrastrukturze MPL 
Katowice zapewniając dodatkową powierzchnię przeznaczoną do obsługi technicznej 
statków powietrznych typu C oraz powierzchnię biurową. 



   

203 

 

4 

Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze S.A. Międzynarodowy 

Port Lotniczy KATOWICE 
w Pyrzowicach 

/ KN 

Remediacja gruntów powojskowej 
bazy paliw 

Opracowanie projektu wykonawczego wraz z wykonaniem pełnego zakresu remediacji 
terenu byłej powojskowej bazy paliw.  

5 

Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze S.A. Międzynarodowy 

Port Lotniczy KATOWICE  
w Pyrzowicach 

/ KN 

Budowa bazy utrzymania lotniska 
(KOL) na terenie MPL Katowice w 
Pyrzowicach i rozbudowa zbiornika 

wód opadowych 

Budowy bazy utrzymania lotniska ma na celu usprawnienie pracy służb odpowiedzialnych 
za utrzymanie portu. Większość obiektów obecnej bazy (poza hangarem technicznym) 
stanowią elementy dawnej infrastruktury lotniska wojskowego. Warsztaty i garaże należą do 
najstarszych użytkowanych obiektów na terenie portu lotniczego, w związku z tym zachodzi 
konieczność budowy nowej bazy z przeznaczeniem dla Działu Eksploatacji Lotniska oraz 
Działu Transportu i Obsługi Maszyn wraz z punktem zrzutu ścieków sanitarnych i poboru 
wody gospodarczej dla firm handlingowych. 

6 

Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze S.A. Międzynarodowy 

Port Lotniczy KATOWICE  
w Pyrzowicach 

/ KN 

Modernizacja pola ruchu naziemnego 

Nawierzchnie lotniskowe należą do grupy budowli silnie narażonych na działanie cyklicznie 
zmiennych pól termicznych, obciążeń o wymiarze statycznym i dynamicznym oraz 
zewnętrznych czynników atmosferycznych. Występowanie uszkodzeń oraz ich skuteczne 
usuwanie z nawierzchni lotniskowych jest zagadnieniem niezwykle ważnym, gwarantującym 
utrzymanie podstawowych parametrów eksploatacyjnych nawierzchni lotniskowych, tj. 
nośności, równości i szorstkości, istotnych dla bezpieczeństwa wykonywanych operacji 
lotniczych. Koniecznym jest prowadzenie eksploatacji lotniska w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo operacji lotniczych oraz utrzymania lotniska i jego elementów w stanie 
odpowiadającym warunkom technicznym określonym przez ICAO oraz zgodnie z danymi 
wpisanymi do rejestru lotnisk. 

7 

Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze S.A. Międzynarodowy 

Port Lotniczy KATOWICE  
w Pyrzowicach 

/ KN 

Budowa świetlnego systemu 
podejścia precyzyjnego Kat I  

na kier. 09 

Na kierunku „09" (pomocniczym) zamontowany jest uproszczony system podejścia o 
długości 420 m. W związku ze wzrostem ilości operacji lotniczych realizowanych na tym 
kierunku (ok. 40%) oraz planem montażu ILS-a zapadła decyzja o wykonaniu świetlnego 
systemu podejścia precyzyjnego kategorii I o długości 900 m na kierunku „09”. Realizacja 
systemu świetlnego kat I znacznie podniesie bezpieczeństwo operacji lotniczych 
(lądowanie). Projektowany system świetlny podejścia precyzyjnego kategorii I w układzie 
ALPA-ATA o długości 900 m od progu DS (drogi startowej), składa się z poprzeczki świateł 
o szerokości 4,5 m (w odstępach 1,5 m) rozmieszczonych co 30 m oraz jednej poprzeczki 
świateł o długości 30 m zlokalizowanej w odległości 300 m od progu. 

8 

Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze S.A. Międzynarodowy 

Port Lotniczy KATOWICE  
w Pyrzowicach 

/ KN 

Budowa Terminala Cargo 2 – 
koncepcja 

Zwiększenie ilości transportowanych ładunków w ruchu lotniczym oraz pojawienie się 
nowych przewoźników determinuje konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni 
umożliwiającej obsługę towarów. Prowadzone prace dotyczą nowego obiektu o powierzchni 
ok. 10 000 m2 oraz rozbudowy infrastruktury drogowej wraz z placami manewrowymi i 
parkingami o dodatkową powierzchnię ok. 18 000 m2. 

9 

Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze S.A. Międzynarodowy 

Port Lotniczy KATOWICE  
w Pyrzowicach 

/ KN 

Rozbudowa systemu parkingowego 

Rozbudowa systemu parkingowego. 
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10 

Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze S.A. Międzynarodowy 

Port Lotniczy KATOWICE  
w Pyrzowicach 

/ KN 

Prace badawczo-wdrożeniowe 
"Ograniczenie negatywnych skutków 

imisji hałasu" 

Prace badawczo-wdrożeniowe "Ograniczenie negatywnych skutków imisji hałasu". 

11 

Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze S.A. Międzynarodowy 

Port Lotniczy KATOWICE  
w Pyrzowicach 

/ KN 

Badania empiryczne rynku 
nieruchomości w obszarze 

oddziaływania Portu Lotniczego 

Badania empiryczne rynku nieruchomości w obszarze oddziaływania Portu Lotniczego. 

12 

Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze S.A. Międzynarodowy 

Port Lotniczy KATOWICE  
w Pyrzowicach 

/ KN 

Zakup pozostałych środków trwałych 

Inne działania inwestycyjne. 

13 
Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

/ KN 
Uruchomienie nowego połączenia 

Wraz z nowym rozkładem jazdy 12.12.2021 r. Koleje Śląskie uruchomiły regularne 
połączenia na trasie Gliwice-Bytom. 

14 
Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

/ KN 
Wprowadzenie nowej taryfy 

W 2021 roku spółka wprowadziła nową taryfę, wraz z nowymi atrakcyjnymi ofertami. 

15 
Departament Komunikacji 

Regionalnej UMWSL 
KR 

Udzielanie zezwoleń na wykonywanie 
regularnych i regularnych specjalnych 

przewozów osób w krajowym 
transporcie drogowym 

Przygotowanie 201 decyzji administracyjnych i 108 postanowień w sprawie zezwoleń na 
wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie 
drogowym. 

16 
Departament Komunikacji 

Regionalnej UMWSL 
KR 

Realizacja umowy o świadczenie 
usług publicznych z operatorem 

POLREGIO S.A. (wcześniej 
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) 

Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów 
pasażerskich w okresie od 15 grudnia 2019 do 8 grudnia 2029 r. 

17 
Departament Komunikacji 

Regionalnej UMWSL 
KR 

Realizacja umowy o świadczenie 
usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego z operatorem 
Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich 
przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w 
okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2030 r. 

18 
Departament Komunikacji 

Regionalnej UMWSL 
KR 

Uzgadnianie rozkładu jazdy pociągów 
kursujących na zlecenie 
Województwa Śląskiego 

W zakres zadania wchodzi: przygotowanie projektów rozkładów jazdy pociągów, 
uzgodnienie ich z operatorami i województwami ościennymi oraz konstrukcja rozkładu w 
PKP PLK. 

19 
Departament Komunikacji 

Regionalnej UMWSL 
KR 

Opiniowanie projektów przebudowy  
i budowy infrastruktury kolejowej na 

terenie Województwa Śląskiego 

W zakres zadania wchodzi: opiniowanie projektów przebudowy i budowy infrastruktury 
kolejowej na terenie Województwa Śląskiego, opiniowanie projektów rewitalizacji, 
modernizacji lub zbycia infrastruktury dworcowej. 
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20 
Departament Komunikacji 

Regionalnej UMWSL 
KR 

Naprawa 4. poziomu utrzymania w 6 
elektrycznych zespołach trakcyjnych 
będących własnością Województwa 

Śląskiego 

Wykonano naprawę 4. poziomu utrzymania w 4 ezt typu Flirt Polska serii EN75 i w 2 ezt typu 
36WEa . Pojazdy te są wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. 

21 
Departament Komunikacji 

Regionalnej UMWSL 
KR 

Opracowanie wstępnego studium 
planistyczno-prognostycznego dla 

projektu pn. "Uzupełnienie sieci 
kolejowej o połączenie kolejowe 
Jastrzębia–Zdroju z Katowicami" 
zgłoszonego do Programu Kolej + 

Województwo Śląskie jest liderem w zgłoszonym do Programu Uzupełniania Lokalnej i 
Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku projekcie pn. "Uzupełnienie sieci 
kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia–Zdroju z Katowicami". W ramach udziału w 2 
etapie naboru do Programu konieczne było opracowanie wstępnego studium planistyczno-
prognostycznego. 

22 
Departament Komunikacji 

Regionalnej UMWSL 
KR 

Udzielenie pomocy finansowej do 
Miasta Bielska-Białej i Województwa 

Małopolskiego 

Województwo Śląskie jest interesariuszem w zgłoszonych do Programu Uzupełniania 
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku projektach: 
"Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała" i "Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec Sucha Beskidzka". W związku z powyższym udzieliło 
pomocy finansowej dla liderów tych projektów na dofinansowanie kosztów opracowania 
wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych. 

23 
Departament Transportu  

i Drogownictwa 
TD 

Projekty organizacji ruchu 
Rozpatrzenie 861 projektów związanych z organizacją ruchu drogowego. 

24 
Departament Transportu  

i Drogownictwa 
TD 

Kontrole oznakowania 

Wykonanie 72 kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu 
organizacji ruchu o charakterze stałym oraz 2 kontroli prawidłowości zastosowania, 
wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń 
sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na całej sieci ok. 1 260 km podległych dróg. 

25 
Departament Transportu  

i Drogownictwa 
TD 

Rozpatrywanie wniosków o nadanie 
numerów drogom powiatowym  

i gminnym 

Zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych numery drogom gminnym i 
powiatowym nadaje Zarząd Województwa Śląskiego. W roku 2021 zostało rozpatrzonych 
łącznie 25 wniosków (19-gminne, 6-powiatowe) w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych i powiatowych.  

26 
Departament Transportu  

i Drogownictwa 
TD 

Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) 
dróg wojewódzkich, których zarządcą 
jest Zarząd Województwa Śląskiego, 
realizowane w systemie powierzenia 

powiatom 

W ramach zadania realizowane jest m.in. bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach 
zawartych porozumień na utrzymanie dróg z powiatami: Częstochowskim, Gliwickim, 
Kłobuckim, Myszkowskim, Pszczyńskim, Raciborskim oraz Zawierciańskim. Prace 
realizowane w ramach zadania to: utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych 
obiektów inżynieryjnych, roboty interwencyjne, roboty utrzymaniowe, roboty 
zabezpieczające, utrzymywanie czystości pasa drogowego, utrzymywanie zieleni 
przydrożnej, utrzymywanie rowów i elementów systemu odwodnieniowego, utrzymywanie 
oznakowania pionowego i poziomego, zabezpieczenie sprzętu i materiałów do zimowego 
utrzymania dróg, usuwanie skutków gołoledzi i śliskości pośniegowej, odśnieżanie jezdni i 
usuwanie śniegu. 

27 
Departament Transportu  

i Drogownictwa 
TD 

Opiniowanie inwestycji drogowych 
zlokalizowanych na terenie 

województwa śląskiego na podstawie 
art. 11b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

Wydano 169 opinii nt. planowanej inwestycji drogowej – na podstawie art. 11b ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. 



   

206 

 

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg 
publicznych 

28 
Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Katowicach 
/ TD 

Budowa i przebudowa dróg 
wojewódzkich, których zarządcą jest 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Przedsięwzięcia drogowe dotyczące m.in. ciągów drogowych 929,935,934, 941,910. W 
ramach przedsięwzięcia zrealizowano inwestycje na drogach nr 929 oraz 941. Przebudowa 
dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie 
dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich. W ramach 
przedsięwzięcia zostały: zrealizowane inwestycje na drogach nr 786, 943 oraz opracowano 
dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg nr 922, 913, 910, 789. 

29 
Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Katowicach 
/ TD 

Remonty dróg wojewódzkich, których 
zarządcą jest Zarząd Województwa 

Śląskiego 

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano remont mostu w ciągu DW 946 w km 5+710 w m. 
Żywiec Rędzina zgodnie z PFU oraz opracowano dokumentacje projektową na remont 
mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 944 (dawna DK1) nad rzeką Knajka w m. Ogrodzona. 

30 
Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Katowicach 
/ TD 

Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) 
dróg wojewódzkich, których zarządcą 
jest Zarząd Województwa Śląskiego 

W ramach zadnia realizowane jest m.in.: Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach 
zawartych umów na utrzymanie dróg w powiatach: tarnogórski, wodzisławski, Bielsko i 
Cieszyn, Będzin, Bieruń – Lędziny, Żywiec, Mikołów, lubliniecki, Rybnik; usuwanie krzewów 
i drzew oraz nasadzanie na sieci DW; Utrzymanie, konserwacje i naprawy pozostałych 
obiektów inżynierskich i urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi; Sporządzenie 
dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej w celu realizacji zadań statutowych jednostki; 
Inwentaryzacja, ocena, gromadzenie i wprowadzenie danych ewidencyjnych dotyczących 
stanu dróg wojewódzkich; Sporządzanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowych w 
zakresie bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich. 

31 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Regulacje stanów prawnych w 
księgach wieczystych w zakresie dróg 

wojewódzkich 

Regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych w zakresie dróg wojewódzkich w 
miastach na prawach powiatów m.in.: Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Bielsku-Białej, Rybniku, 
Gliwicach, Częstochowie, Mysłowicach i Jastrzębiu-Zdroju (ok. 170 działek). 

32 
Departament Transportu  

i Drogownictwa 
TD 

Zakup nieruchomości w celu realizacji 
zadania inwestycyjnego na drodze 

wojewódzkiej 

Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w ul. 
Koziegłowskiej w Myszkowie, wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za 
likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. 
Koziegłowskiej, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii 
kolejowych z drogami – etap III". 

33 
Departament Transportu  

i Drogownictwa 
TD 

Budowa i przebudowa infrastruktury 
drogowej w ciągach dróg 

wojewódzkich, których zarządcą jest 
Zarząd Województwa Śląskiego 

realizowana we współpracy  
z gminami i powiatami 

Realizacja zadania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników 
ruchu. Zadanie dotyczy budowy chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok 
autobusowych oraz przebudowy skrzyżowań w oparciu o porozumienia zawierane z 
gminami i powiatami. W 2021 r. obejmowało ok. 34 zadań w tym m.in. budowę 
jednostronnego chodnika w ciągu DW 923 w Pstrążnej, budowę chodnika dla pieszych w 
ciągu DW 946, budowę chodnika w ciągu DW 911 w Orzechu, w tym opracowanie projektów: 
m.in. budowy chodnika wzdłuż DW 937, przebudowy DW 941 i 943 oraz przygotowywanie 
dokumentacji projektowych wraz z jednoczesną ich przyszłą realizacją w ramach 
PROGRAMU WID 2021+. 
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34 
Departament Transportu  

i Drogownictwa 
TD 

Wypłata odszkodowań za grunty, 
które stały się własnością 

Województwa niezbędne do realizacji 
zadań inwestycyjnych na drogach 

wojewódzkich 

Wypłata odszkodowań za nabycie gruntów w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nabycie gruntów 
przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz gruntów 
koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich. 

35 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Sprawozdanie z realizacji Planu 
gospodarki odpadami dla 
województwa śląskiego  

za lata 2017-2019 

Celem sprawozdania było dokonanie oceny stanu gospodarki odpadami, realizacji zadań 
oraz osiągnięcia celów wynikających z Planu gospodarki odpadami dla województwa 
śląskiego na lata 2016-2022.  

36 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Udzielanie informacji o środowisku  
i jego ochronie 

Udzielenie 313 informacji o środowisku i jego ochronie (na wniosek). 

37 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Prowadzenie kontroli, w zakresie 
przestrzegania i stosowania 

przepisów o ochronie środowiska 
podmiotów posiadających decyzje 

administracyjne, określające warunki 
korzystanie ze środowiska, wydane 

przez Marszałka Województwa 
Śląskiego 

Przeprowadzenie 12 kontroli kompleksowych (w tym 3 kontrole interwencyjne) w zakresie 
przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. W wyniku stwierdzenia 
naruszeń przepisów o ochronie środowiska przez kontrolowane podmioty, sporządzono 7 
wystąpień do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 1 wystąpienie 
do Prokuratury Rejonowej o podjęcie odpowiednich działań będących w kompetencji tych 
organów. 

38 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów z terenów nieruchomości 

będących własnością gminy –  
z wyjątkiem nieruchomości będących 

w użytkowaniu wieczystym innego 
podmiotu 

Wydanie 2172 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w 
użytkowaniu wieczystym innego podmiotu. 

39 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Wymierzanie administracyjnej kary 
pieniężnej za: usunięcie drzew lub 

krzewów bez wymaganego 
zezwolenia, zniszczenie drzewa lub 

krzewu, uszkodzenie drzewa 
spowodowane wykonywaniem prac  

w obrębie korony drzewa 

Wydanie 25 decyzji wymierzających administracyjne kary pieniężne za: usunięcie drzew lub 
krzewów bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenie 
drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa. 

40 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Decyzje w zakresie wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych 

Wydanie 40 decyzji w zakresie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych. 

41 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Decyzje w zakresie oddziaływania 
hałasu w środowisku 

Wydanie 8 decyzji w zakresie oddziaływania hałasu w środowisku. 
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42 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Decyzje w zakresie wprowadzania 
gazów lub pyłów do powietrza 

Wydanie 25 decyzji w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. 

43 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Decyzje w zakresie udzielania, 
odmowy udzielenia, zmiany pozwoleń 
zintegrowanych oraz zezwalające na 
odstępstwo od granicznych wielkości 

emisyjnych w pozwoleniach 
zintegrowanych 

Wydanie 57 decyzji w zakresie udzielania, odmowy udzielenia, zmiany pozwoleń 
zintegrowanych oraz zezwalające na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych w 
pozwoleniach zintegrowanych. 

44 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Zezwolenie na zbieranie odpadów 
Wydanie 27 zezwoleń na zbieranie odpadów. 

45 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów 

Wydanie 28 zezwoleń na przetwarzanie odpadów. 

46 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 
Wydanie 16 pozwoleń na wytwarzanie odpadów. 

47 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 
uwzględniające zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów 

Wydanie 5 pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów. 

48 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 
uwzględniające zezwolenie 
na zbieranie odpadów oraz 

zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów 

Wydanie 9 pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zezwolenie na zbieranie 
odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów. 

49 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Zezwolenie na odzysk odpadów poza 
instalacjami i urządzeniami 

Wydanie 6 zezwoleń na odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami. 

50 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Zezwolenie na zbieranie zakaźnych 
odpadów medycznych i zakaźnych 

odpadów weterynaryjnych 

Wydanie 6 zezwoleń na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych. 

51 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Zatwierdzenie instrukcji prowadzenia 
składowiska odpadów 

Wydanie 2 decyzji zatwierdzających instrukcje prowadzenia składowiska odpadów. 

52 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Zgoda na zamknięcie składowiska 
odpadów 

Wydanie 4 decyzji udzielających zgody na zamknięcie składowiska odpadów. 

53 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Uznanie za produkt uboczny 
Wydanie 4 decyzji uznających produkt lub substancje za produkt uboczny. 
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54 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi 

Wydanie 2 decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

55 
Departament Ochrony 

Środowiska 
OS 

Zgoda na wydobywanie odpadów ze 
zwałowiska/składowiska 

Wydanie 4 decyzji udzielających zgody na wydobywanie odpadów ze 
zwałowiska/składowiska. 

56 
Centrum Dziedzictwa Przyrody 

Górnego Śląska 
/ OS 

Ochrona dziedzictwa przyrody 

Zadanie statutowe jednostki obejmujące przede wszystkim monitoring przyrodniczy 
gatunków i siedlisk, działania z zakresu czynnej ochrony przyrody, interwencje przyrodnicze, 
opiniowanie projektów dokumentów i przedsięwzięć, udział w pracach organów 
opiniodawczych i doradczych. 

57 
Centrum Dziedzictwa Przyrody 

Górnego Śląska 
/ OS 

Poprawa świadomości ekologicznej 
mieszkańców województwa poprzez 

edukację ekologiczną 

Prowadzenie edukacji ekologicznej w formie prelekcji, warsztatów (w tym warsztatów 
terenowych) oraz konkursów; fundowanie nagród w konkursach ekologicznych oraz 
rozdawnictwo w celach promocyjnych. Oferta edukacyjna kierowana jest w głównej mierze 
do dzieci i młodzieży. 

58 
Centrum Dziedzictwa Przyrody 

Górnego Śląska 
/ OS 

Działalność wydawnicza  
i popularyzatorska: wydawnictwa 

naukowe, popularnonaukowe  
i serwisy internetowe o tematyce 

ekologicznej 

Dystrybucja wydawnictw poszerzających i popularyzujących wiedzę o przyrodzie ożywionej 
i nieożywionej województwa śląskiego oraz prowadzenie stron internetowych o przyrodzie 
województwa. 

59 
Centrum Dziedzictwa Przyrody 

Górnego Śląska 
/ OS 

Monitoring przyrodniczy skutków 
realizacji "Wojewódzkiego Programu 

Aktywizacji Gospodarczej oraz 
Zachowania Dziedzictwa Kulturowego 

Beskidów i Jury Krakowsko-
Częstochowskiej – Owca Plus do 

roku 2027" 

Monitoring przyrodniczy stanu i reakcji rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz siedlisk 
przyrodniczych w związku z prowadzonymi w ramach programu zabiegami ochrony czynnej 
dla zachowania różnorodności biologicznej terenów w oparciu o gospodarkę pasterską. 

60 
Centrum Dziedzictwa Przyrody 

Górnego Śląska 
/ OS 

Utrzymanie, aktualizacja i rozwój 
Ogólnodostępnej bazy danych w 
portalu dziedzinowym "Przyroda" 

Celem zadania jest utrzymanie, aktualizacja i rozwój bazy danych o bio- i georóżnorodności 
województwa śląskiego. Baza stanowi źródło ogólnodostępnej informacji o środowisku 
przyrodniczym regionu oraz jest instrumentem wspierającym udział mieszkańców w 
procesach decyzyjnych oraz działaniach związanych z zachowaniem i eksponowaniem 
walorów przyrodniczych województwa. Etap trwałości projektu. 

61 
Centrum Dziedzictwa Przyrody 

Górnego Śląska 
/ OS 

Aktualizacja obszarów chronionego 
krajobrazu w województwie śląskim 

Celem zadania jest aktualizacja obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa 
śląskiego do aktualnego brzmienia ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
obejmująca określenie wartości przyrodniczych i krajobrazowych obszaru, weryfikację jego 
granic oraz opracowanie projektów uchwał. 

62 
Departament Projektów 

Regionalnych 
RP 

„Zielony Śląsk” integracyjne warsztaty 
ekologiczno-kreatywne dla dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców naszego województwa 

Projekt zrealizowany został jako zadanie jednoroczne w ramach II edycji MBO WSL. Celem 
projektu było przybliżenie mieszkańcom województwa śląskiego z obszarów powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast, tj. Katowice, Mysłowice, Tychy 
zasadności podejmowania działań ekologicznych. W ramach projektu zorganizowano 
łącznie 52 warsztaty ekologiczno-kreatywne dla 1 373 osób o tematyce dotyczącej wpływu 
zachowania człowieka na środowisko naturalne w trakcie, których uczestnicy otrzymywali 
materiały edukacyjne oraz drobny poczęstunek. 
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63 
Departament Terenów 

Wiejskich 
TW 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne dotyczące ochrony 

przyrody i krajobrazu zawarte w 
Wojewódzkim Programie – Owca 

Plus do roku 2027 

Podpisano 4 umowy na realizację zadań publicznych województwa śląskiego w dziedzinie 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez prowadzenie wypasu owiec i kóz oraz 
popularyzacja wiedzy o zasobach przyrodniczych, zgodnie z celami zawartymi w 
Wojewódzkim Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa 
Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027. 

64 
Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego 
/ OS 

Realizacja ochrony przyrody na 
obszarach parków krajobrazowych 

województwa śląskiego 

Usuwanie podrostów drzew i krzewów, wykaszanie siedlisk, prowadzenie wypasu zwierząt 
w obrębie cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, eliminowanie inwazyjnych gatunków, 
m.in. rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis), działania czynnej ochrony w 
obrębie innych form ochrony, m.in. użytki ekologiczne; oznakowanie granic parków 
krajobrazowych tablicami urzędowymi, monitoring cennych i zagrożonych siedlisk 
przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt; opracowanie materiałów popularyzujących 
ochronę przyrody; organizacja i udział w konferencjach i szkoleniach. Realizowane projekty: 
„Czynna ochrona siedlisk nieleśnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd”, "Ochrona 
zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych", w tym dwukrotne 
koszenie zwartych płatów szczawiu alpejskiego na łącznej powierzchni 50 ha zlokalizowanej 
na halach: Rysianka, Pawlusia, Lipowska, Cudzichowa", "Ochrona bioróżnorodności w 
Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą", "Ocena stanu wybranych gatunków i 
siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego", "Ocena stanu populacji 
gatunków ptaków strefowych, dla których istnieje potrzeba wdrożenia działań z zakresu 
ochrony czynnej terenów otwartych wraz z monitoringiem siedlisk nieleśnych na terenie 
Beskidzkich Parków Krajobrazowych" udział w realizacji Programu Owca Plus. 

65 
Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego 
/ OS 

Realizacja zadań związanych  
z ochroną krajobrazu i dóbr kultury na 

obszarach parków krajobrazowych 
województwa śląskiego 

Zadanie obejmuje działania: monitoring terenu ZPKWŚ; opracowywanie projektów uchwał 
w sprawie parków, praca nad projektami planów ochrony, opiniowanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i inwestycji realizowanych na terenach PK, stanu zachowania obiektów 
zabytkowych; ochrona środowiska poprzez monitoring terenu ZPKWŚ w celu inwentaryzacji 
dzikich wysypisk śmieci, nielegalnego odprowadzania ścieków, wydobywania surowców 
mineralnych oraz projekty i zadania związane z ochroną czynną: Ochrona cennych 
przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych PKOG, Ochrona wybranych pomników 
przyrody oraz starodrzewu na terenie ZPKWŚ, Ochrona Alei Husarii Polskiej w Rudach. 

66 
Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego 
/ OS 

Prowadzenie edukacji ekologicznej 
społeczeństwa 

Edukacja ekologiczna ZPKWŚ obejmuje organizację: konkursów ekologicznych dla dzieci i 
młodzieży; akcji ekologicznych (np. Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie 
Świata); zajęć okolicznościowych (np. Międzynarodowy Dzień Roślin, Święto Drzewa, Dzień 
Krajobrazu); pogadanek propagujących ideę ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury; 
spotkań dla nauczycieli, warsztatów ekologicznych; konferencji edukacyjnych itp. 
Dodatkowo w ramach edukacji ekologicznej realizowany jest rozwój i doposażenie 
Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ oraz bazy terenowej (teren wokół Ośrodków 
Edukacyjnych oraz ścieżki dydaktyczne na terenie parków krajobrazowych), a także 
popularyzacja – opracowywanie i wydawanie publikacji dot. ochrony przyrody, krajobrazu i 
dóbr kultury na terenie województwa śląskiego, materiałów promocyjnych. Zrealizowane 
projekty: Utworzenie mini ogrodu botanicznego pn. „Mini ogród botaniczny roślin stanowisk 
kserotermicznych” na terenie wokół OE ZPKWŚ w Będzinie; Kampania edukacyjno-
informacyjna ZPKWŚ #zaPARKujMY! w województwie śląskim”; „Rewaloryzacja kompleksu 
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dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich”(Projekt w trakcie realizacji). 

67 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Audyt Krajobrazowy Województwa 
Śląskiego 

Audyt Krajobrazowy to bardzo złożone, szczegółowe, specjalistyczne opracowanie, 
wymagające wieloaspektowych analiz i badań. Umowa realizowana będzie w VI etapach, 
ostateczny termin sporządzenia dokumentu został zaplanowany do końca sierpnia 2023 r. 
Wykonawca Audytu krajobrazowego: Konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum – Narodowa 
Fundacja Ochrony Środowiska oraz Partnerzy Konsorcjum – Uniwersytet Śląski w 
Katowicach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Wyższa Szkoła 
Techniczna w Katowicach został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.  

68 
Departament Turystyki 

TS 

Opracowanie Regionalnej Polityki 
Rowerowej Województwa Śląskiego 
wraz z koncepcją sieci regionalnych 

tras rowerowych 

Polityka ma na celu zaktualizowanie celów i zadań związanych z rozwojem mobilności 
rowerowej, dostosowanie zapisów dokumentu do nowoprzyjętych oraz aktualnie 
przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym, w tym Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju itp. 

69 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Zbycie nieruchomości 

Sprzedaż po wartości rynkowej na rzecz Gminy Lubliniec nieruchomości zabudowanej (dz. 
3820/78) na cel „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg 
rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Lubliniec”. Działka 
Województwa Śląskiego (po sprzedaży na rzecz Gminy Lubliniec) będzie stanowiła część 
infrastruktury objętej tym zadaniem. Sprzedano Aktem Notarialnym Rep A Numer 3593/2021 
z 15.10.2021 r. 

70 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Zawarcie dwóch nowych umów 
dzierżawy z Górnośląskim 

Towarzystwem Lotniczym S.A. 

Oddanie w dzierżawę na rzecz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. 
nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Województwa Śląskiego, w trybie 
bezprzetargowym, na czas oznaczony 30 lat, na podstawie dwóch umów dzierżawy: 
nieruchomości gruntowe nieobjęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 
lotniska użytku publicznego oraz nieruchomości gruntowe objęte decyzją o zezwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

71 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Forum Przestrzeni 

Inicjatywa Województwa Śląskiego ukierunkowana na kształtowanie świadomości roli 
przestrzeni publicznej, wymianę wiedzy, edukację i promocję poprzez organizację 
konferencji, seminariów, warsztatów. W 2021 r. przy współpracy ze Śląskim Związkiem 
Gmin i Powiatów zorganizowano 2 webinaria nt. Doświadczenia miast (w tym posiadających 
Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu) w zakresie wzmacniającym odporność na zmiany 
klimatu” oraz „Rola planowania przestrzennego w adaptacji miast do zmian klimatu". W 2021 
r. w ramach zadania Forum Przestrzeni odbyła się Międzynarodowa konferencja SAUL pod 
Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Województwo Śląskie jest również 
współorganizatorem tej konferencji, której cele wpisują się w promocję osiągnięć naszego 
regionu w zakresie innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju. 

72 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami 
 i Planowania Przestrzennego 

GN 

Nabycie gruntu na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości 

Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej na potrzeby infrastruktury technicznej 
nieruchomości Województwa Śląskiego położonej Złotym Potoku. 

73 
Częstochowskie Biuro Geodezji 

i Terenów Rolnych  
Termomodernizacja budynku garażu 

Wykonanie termomodernizacji budynku garaży (8 boksów) wraz z wymianą pokrycia 
dachowego. 
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w Częstochowie 
/ GN 

74 
Departament Terenów 

Wiejskich 
TW 

Realizacja zadań realizowanych na 
podstawie ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych 

Dofinansowanie realizacji zadań z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Środki 
budżetowe przeznaczone są m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego i komputerowego na zadania związane z 
ochroną gruntów rolnych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

W ramach obszaru Przestrzeń i Środowisko wykazano 74 zadań finansowanych ze środków własnych. W ramach tego obszaru możemy wyróżnić 3 

grupy zadań dotyczące: środowiska i przyrody, transportu oraz inne (m.in. z zakresu przestrzeni). Poniżej przedstawiono statystykę dla zadań 

zidentyfikowanych w obszarze Przestrzeń i Środowisko. 

 

KATEGORIE ILOŚĆ UDZIAŁY PROCENTOWE 

T – Transport 34 45,9% 

O – Środowisko i przyroda 34 45,9% 

I – Inne 6 8,1% 

RAZEM PROJEKTY W OBSZARZE PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 74 100,0% 

RAZEM WSZYSTKIE PROJETKY  387 z czego zadania z obszaru Przestrzeń i Środowisko stanowią 19,1% 
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OBSZAR: Zarządzanie i Współpraca 

Wykaz dokumentów strategicznych realizowanych w obszarze Zarządzanie i Współpraca 

Tabela 28. Wykaz dokumentów strategicznych, których realizacja wynika z celów strategii rozwoju województwa wyznaczonych w obszarze Zarządzanie i współpraca. 

LP. NAZWA DOKUMENTU 
DATA I FORMA 

PRZYJĘCIA 
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH 

REALIZACJI DOKUMENTU W ROKU 2021 

CELE 
STRATEGII 
ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO 

„ŚLĄSKIE 2030” 

CZY DOKUMENT WYMAGA 
AKTUALIZACJI? JEŻELI TAK, CZY 

PODJĘTO PRACE W TYM 
KIERUNKU? 

1 

Regionalna Polityka 

Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego 

Województwa Śląskiego 

do roku 2030 

Uchwała Zarządu 

Województwa 

Śląskiego nr 

2840/194/VI/2020  

z dnia 9 grudnia 

2020 r. 

Działania zrealizowane w ramach Regionalnej Polityki Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 

2030 obejmują:  

 w ramach priorytetu Kompetencje Cyfrowe: 

Osiem szkoleń dla pracowników administracji publicznej.  

Przedsięwzięcie stanowiło kontynuację cyklu szkoleń 

organizowanych pod hasłem „SMART Urzędnik”, które zostały 

zrealizowane w formule online. Przeszkolonych zostało łącznie 

628 pracowników. 

 w ramach priorytetu E-usługi: 

1. 30-dniowa gra edukacyjna „Cyfrowe Śl@skie”, dla 

mieszkańców województwa śląskiego łącząca działania online 

i zadania w przestrzeni miejskiej dot. zagadnień związanych 

ze społeczeństwem informacyjnym. W grze udział wzięło 351 

mieszkańców województwa. 

2. Tematyczny quiz online „Informatyka jest kobietą!” dot. 

zagadnień związanych ze społeczeństwem informacyjnym 

skierowany do mieszkanek województwa śląskiego w ramach 

wydarzenia „Ladies w ICT” – Dzień Informatyczek i Pasjonatek 

pod patronatem „Ady Lovelace”. W quizie udział wzięło 39 

mieszkanek województwa. 

3. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej 

(SEKAP) - zgodnie z Uchwałą nr 2934/196/VI/2020 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2020 r. platforma 

SEKAP została wygaszona w dniu 31.12.2021 r. 

B.3. 
D.3. 

Dokument nie wymaga aktualizacji. 

2 
Strategia współpracy 

systemowej Regionów 
 

1. Budowanie marki EUWT TRITIA i działania promocyjne. 

2. Zmapowanie i sieciowanie organizacji w ramach obszaru 

EUWT TRITIA. 

D.1. 
D.2. 

Dokument wymaga aktualizacji, podjęto 

w tym temacie prace. 
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tworzących Europejskie 

Ugrupowanie 

Współpracy 

Terytorialnej TRITIA  

z o.o. do roku 2020 

3. Działania projektowe EUWT TRITIA. 

4. Wewnętrzna działalność EUWT TRITIA.  

5. Realizacja projektów: 

 Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, 

krajobraz, przyszłość. 

 3D – kontynuacja digitalizacji zabytków przemysłowych i 

historycznych PL, SK. 

 Wzmacnianie solidarności międzypokoleniowej. 

 Podróż przez historię Krajów Wyszehradzkich – miasta 

pańszczyźniane. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty UMWSL. 

W ramach obszaru Zarządzanie i Współpraca zidentyfikowano 2 dokumenty. W 2021 roku nie dokonano żadnych aktualizacji dokumentów ani nie 

przyjęto nowych.  

Poniżej przedstawiono statystykę dokumentów strategicznych dla obszaru Zarządzanie i Współpraca. 

KATEGORIE ILOŚĆ UDZIAŁY PROCENTOWE 

A – Administracja 1 50% 

W – Współpraca 1 50% 

RAZEM: DOKUMENTY W OBSZARZE ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA 2 100 % 

RAZEM: WSZYSTKIE DOKUMENTY STRATEGICZNE 50 z czego dokumentu z obszaru Zarządzanie i Współpraca stanowią 4% 

Projekty realizowane przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe, finansowane ze środków 

zewnętrznych 

Tabela 29. Projekty realizowane w 2021 roku przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe finansowane ze środków zewnętrznych 
w ramach celów strategii rozwoju województwa wyznaczonych w obszarze Zarządzanie i Współpraca. 

LP. PODMIOT NAZWA PROJEKTU CEL PROJEKTU 

INSTRUMENT 
FINANSOWANIA 

– NAZWA 
PROGRAMU 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2021 R. 

1 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

w Bielsku-Białej 
GreenFilmTourism 

Wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru 
pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie 
zrównoważonych rozwiązań́ i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej 
przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia 
trwałości osiągniętych rezultatów. 

Program 
Współpracy 

Transgranicznej 
INTERREG V-A 

Polska – 
Słowacja  

2014-2020 
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2 

Departament 
Geodezji, 

Gospodarki 
Nieruchomościami 

i Planowania 
Przestrzennego 

Podniesienie jakości, dostępności 
oraz zwiększenie wykorzystania 

administracyjnych zasobów 
mapowych subregionu 

południowego województwa 
śląskiego 

Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych 
stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych 
administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego 
umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług zgodnie z wymaganiami i 
standardami technicznymi, prawnymi na poziomie krajowym i europejskim 
zwiększając efektywność funkcjonowania administracji. 

RPO WSL  
2014-2020 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2021 R. 

3 
Regionalny 

Ośrodek Kultury  
w Bielsku-Białej 

58. Tydzień Kultury Beskidzkiej, 52. 
Festiwal Folkloru Górali Polskich  

Upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Beskidów. 
Kultura ludowa  

i tradycyjna  

4 

Filharmonia Śląska 
im. H. M. 

Góreckiego  
w Katowicach 

Koncerty w 100. rocznicę III 
Powstania Śląskiego 

Uczczenie 100. rocznicy III Powstania Śląskiego, podkreślenie znaczenia 
regionalnych ruchów niepodległościowych inicjowanych na Śląsku oraz umożliwienie 
integrację i aktywizację społeczności lokalnej wokół wydarzenia. 

Kultura – 
Interwencje 2021, 

program 
Narodowego 

Centrum Kultury 

5 
Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. 
w Bielsku-Białej 

Empowering Participatory 
Budgeting in the Baltic Sea Region 

(EmPaci) 

Zaangażowanie większej liczy gmin i mobilizowanie różnych typów grup społecznych 
poprzez budowanie zdolności komunikacyjnych, ponadnarodowych klastrów i 
współpracy między gminami, a obywatelami. 

Interreg  
Region Morza 
Bałtyckiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych przez Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 

W ramach obszaru Zarządzanie i Współpraca wykazano 5 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym 3 zakończono w 2021 r. W ramach 

tego obszaru możemy wyróżnić 3 grupy projektów dotyczące: współpracy, usług oraz szeroko rozumianej promocji kulturalnej województwa (w zakresie 

tworzenia markowego produktu kulturalnego). Poniżej przedstawiono statystykę projektów zidentyfikowanych w obszarze Zarządzanie i Współpraca. 

KATEGORIE ILOŚĆ UDZIAŁY PROCENTOWE 

W – Współpraca 2 40,0% 

U – Usługi 1 20,0% 

PK – Promocja 2 40,0% 

RAZEM: PROJEKTY W OBSZARZE ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA 5 100 % 

RAZEM: WSZYSTKIE PROJEKTY 308 z czego projekty z obszaru Zarządzanie i Współpraca stanowią 1,6% 

Zadania realizowane przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe finansowane ze środków 

własnych. 

Tabela 30. Zadania zrealizowane w 2021 roku przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostki podległe finansowane ze środków własnych 
w ramach celów strategii rozwoju województwa wyznaczonych w obszarze Zarządzanie i Współpraca. 

LP. 
NAZWA DEPARTAMENTU/ 

JEDNOSTKI 
NAZWA ZADANIA OPIS ZADANIA 
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1 

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

FS 

Członkostwo Województwa Śląskiego 
w organizacji pod nazwą „European 

Social Network” (ESN) 

Przystąpienie do organizacji pozwala na nawiązywanie kontaktów i partnerstw z innymi 
członkami ESN, w celu zdobywania doświadczeń, wymiany informacji, dzielenia się dobrymi 
praktykami i wdrażania wspólnych projektów w dziedzinie integracji społecznej. Umożliwia 
również dostęp do najnowszych raportów i wyników badań w zakresie włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa. Ponadto, stwarza możliwość aktywnego udziału w 
warsztatach, konferencjach i dyskusjach dotyczących problemów społecznych oraz 
wpływania na kształt europejskich polityk w obszarze integracji społecznej. 

2 
Kancelaria Zarządu 

KZ 
Patronaty Marszałka 

Udzielenie 289 Patronatów Marszałka w tym 3 komitetów honorowych. 

3 
Departament Kultury 

KL 
Nagrody w dziedzinie kultury 

Wspieranie działań indywidualnych twórców poprzez przyznawanie nagród Marszałka 
Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury: Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego 
"Złota Maska"; Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego im. Karola Miarki w 
województwie śląskim; Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego w Międzynarodowym 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie; Nagrody Marszałka w dziedzinie kultury; Nagroda 
Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku. 

4 
Departament Promocji  

i Projektów Społecznych 
PR 

Zakup materiałów promocyjnych 
Zakup materiałów promujących województwo (zakup albumów, materiałów włókienniczych, 
materiałów promocyjnych z logo województwa, sprzętu wystawienniczego, wyrobów 
artystycznych, regionalnych, tradycyjnych, wyrobów rękodzielniczych, artystycznych). 

5 
Departament Promocji  

i Projektów Społecznych 
PR 

Promocja województwa podczas 
wydarzeń związanych  

z Rokiem Górali 

Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia (zakup artykułów promocyjnych z logo Roku 
Górali, sprzętu wystawienniczego oraz dedykowanych nośników reklamowych). 

6 
Departament Promocji  

i Projektów Społecznych 
PR 

Śląskie. Dla Seniora 

Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia (zakup artykułów promocyjnych z logo 
Śląskie. Dla Seniora oraz sprzętu wystawienniczego, zakup książek, artykułów spożywczych 
regionalnych do paczek świątecznych). 

7 
Departament Promocji  

i Projektów Społecznych 
PR 

Promocja herbu i znaku graficznego 
logo Województwa Śląskiego 

Promocja herbu i znaku graficznego Województwa Śląskiego (usługi promocyjno-reklamowe 
w ramach wydarzeń: Polska Hokej Liga, Polski Związek Tenisowy – Billie Jean King Cup, 
95. Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn, Bieg Bohaterów, Silesia Marathon, 
Puchar Polski w Dogtrekkingu, Szachy w Ustroniu łączą pokolenia, 5. Festiwal Nauki, 
Turmiej Kwalifikacji Olimpijskich do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w Hokeju na Lodzie 
Kobiet, Rozgrywki o Mistrzostwo Polski Mężczyzn w Hokeju na Lodzie, skoki narciarskie w 
Wiśle). 

8 
Departament Promocji  

i Projektów Społecznych 
PR 

Udział w imprezach promujących 
województwo 

Wynajem powierzchni pod nośniki reklamowe podczas wydarzeń: I międzynarodowy Turniej 
Siatkówki GÓRAL CUP 2021, 46. Międzynarodowy Bieg Narciarski, jubileusz 100-lecia 
Ludowego Klubu Sportowego "Naprzód" Czyżowice, Święto Gminy Ogrodzieniec, 
Wojewódzki Piłkarski Turniej 10 latków "Wakacje z piłką – szukamy piłkarskich Janków", 
PKO Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego, Mistrzostwa Polski w Teqballu, 13. 
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Europejski Kongres Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechnika Śląska, Śląskie – 
świątecznie dzieciom, 17. Jubileusz 25-lecia Wspólnoty Betlejem pn. „Sieci pełne ryb”. 

9 
Departament Promocji  

i Projektów Społecznych 
PR 

Reklama atrakcyjności województwa 
oraz promocja regionu 

Wydatki związane z reklamą atrakcyjności województwa oraz promocją regionu m.in. 
poprzez: wykup czasu antenowego – Telewizja Polska S.A. "Śląskie 4 You", Radio Katowice 
– audycje związane z bieżącą działalnością samorządu województwa śląskiego, montaż i 
demontaż stoiska promocyjnego podczas 5.Festiwalu Nauki; emisja życzeń świątecznych – 
Radio Katowice, Radio Złote Przeboje, Radio Piekary, Radio Eska, Radio Silesia, Radio 
RMF MAX, Radio CCM; usługi kulturalne – koncert Carrantouhill "Zielona Wyspa Śląsk". 

10 
Departament Promocji  

i Projektów Społecznych 
PR 

Zakup wydawnictw promocyjnych 
oraz kalendarzy 

Zakup broszur podsumowujących rok Zarządu Województwa Śląskiego oraz kalendarzy 
promocyjnych. 

11 
Departament Promocji  

i Projektów Społecznych 
PR 

Promocja województwa podczas 
wydarzeń związanych  

z Rokiem Górali 

Promocja województwa podczas wydarzeń związanych z Rokiem Górali, w tym: zakup 
usługi wykonania ciupag góralskich; zakup usług kulturalnych związanych z obchodami 
Roku Górali – Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna; Gminny Ośrodek Kultury, 
Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej; Gminny Ośrodek Kultury "Promyk" 
Gmina Wilkowice; Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji Szczyrk; Wiślańskie 
Centrum Kultury; zakup audycji radiowych – Instytut Gość Media. 

12 
Departament Promocji  

i Projektów Społecznych 
PR 

Śląskie. Dla Seniora 

Promocja województwa poprzez organizację konferencji, spotkań, warsztatów i innych 
działań na rzecz środowiska seniorów w tym: zakup usługi kulturalnej Fundacja Kultura i 
Tradycje Górnicze, koncert karnawałowy zespołu Happy Big Band; zakup czasu 
antenowego – Tychy 24, emisja materiału informacyjnego Śląskie. Dla Seniora oraz pless.pl, 
tychy.info, pszczyna.pl, Radio Silesia audycje dla seniorów; zakup ogłoszenia w prasie – 
Nowe Info; zakup usługi mobilnej pracowni diagnostycznej oraz pakietu sponsorskiego 
podczas Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych 
"Trzeci Wiek na Start"; minikoncert Carrantouhill. 

13 
Departament Promocji  

i Projektów Społecznych 
PR 

Śląskie. Dla Kobiety 

Promocja województwa poprzez organizację konferencji, spotkań, warsztatów i innych 
działań skierowanych do kobiet w każdym wieku, w tym tzw. "Krystyny": zakup czasu 
antenowego Nowe Info oraz Stowarzyszenie Bona Fides; wynajem powierzchni podczas 
festiwalu Żywiec miasto zmysłów. 

14 
Departament Promocji  

i Projektów Społecznych 
PR 

Zadania publiczne realizowane  
w trybie z pominięciem otwartego 
konkursu ofert zgodnie z ustawą  

o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie – dotacje celowe 

tzw. "małe granty" 

Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W ramach zadania 
dokonano wydatku na realizację zadania publicznego: "Powstania Śląskie od zaplecza", 
"Obchody Jubileuszu 30-lecia Happy Big Bandu w Radio Katowice", "Zakup żywności do 
Jadłodajni dla osób bezdomnych z województwa śląskiego", "Usługi społeczne dla seniorów 
w województwie śląskim". 

15 
Departament Promocji  

i Projektów Społecznych 
PR 

Zakup materiałów, wyposażenia  
i usług 

Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z organizacją i obsługą spotkań Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w tym: zakup roll up dla RDPP; koszty związane z 
wyjazdem szkoleniowym Rady. 

16 
Departament Promocji  

i Projektów Społecznych 
PR 

Zakup usług 
Realizacja zadań wynikających ze współpracy Marszałka Województwa Śląskiego z 
organizacjami pozarządowymi m.in. realizacja spotkań edukacyjno-informacyjnych, 
konferencji, seminariów organizowanych we współpracy z podmiotami III sektora lub na 
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rzecz tych podmiotów: usługa przeprowadzenia szkolenia "Realizacja zadań publicznych – 
najczęściej popełniane błędy przez realizatorów. Jak ich uniknąć?"; przeprowadzenie 
szkolenia "Źródła finansowania organizacji pozarządowych" w ramach współpracy 
Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi; organizacja panelu 
dyskusyjnego pn. "Zdrowie 60+ po COVID 19"). 

17 
Departament Sportu 

SP 

Zakup pakietu sponsorskiego 
podczas wydarzenia sportowego  

w Katowicach 

Świadczenie usług promocyjno-reklamowych Województwa Śląskiego podczas wydarzenia 
pn. Turniej o Puchar Państw Trójmorza 2021 – Międzynarodowy turniej w hokeju na lodzie. 

18 
Departament Sportu 

SP 

Zakup pakietu sponsorskiego 
podczas wydarzenia sportowego  

w Rybniku 

Świadczenie usług promocyjno-reklamowych Województwa Śląskiego podczas wydarzenia 
pn. Speedway Euro Championship. 

19 
Departament Sportu 

SP 

Zakup pakietu sponsorskiego 
podczas wydarzenia sportowego 

realizowanego na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie 

Świadczenie usług promocyjno-reklamowych Województwa Śląskiego podczas wydarzenia 
pn. Memoriał Janusza Kusocińskiego. 

20 
Departament Sportu 

SP 

Zakup pakietu sponsorskiego 
podczas wydarzenia sportowego 

realizowanego na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie 

Świadczenie usług promocyjno-reklamowych Województwa Śląskiego podczas wydarzenia 
pn. Silesia Cup 2021 – Turniej o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba 
Chełstowskiego. 

21 
Departament Sportu 

SP 

Zakup pakietu sponsorskiego 
podczas wydarzenia sportowego  

w gminie Olsztyn oraz Janów 

Świadczenie usług promocyjno-reklamowych Województwa Śląskiego podczas wydarzenia 
pn. Balonowe Mistrzostwa Polski Kobiet i IV Jurajskie Zawody Balonowe. 

22 
Departament Sportu 

SP 

Zakup pakietu sponsorskiego 
podczas wydarzenia sportowego 

realizowanego na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie 

Świadczenie usług promocyjno-reklamowych Województwa Śląskiego podczas wydarzenia 
pn. Memoriał Kamili Skolimowskiej. 

23 
Departament Sportu 

SP 

Zakup pakietu sponsorskiego 
podczas wydarzenia sportowego na 
Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz 

trasach Województwa Śląskiego 

Świadczenie usług promocyjno-reklamowych Województwa Śląskiego podczas wydarzenia 
pn. Rajd Śląska 2021. 

24 
Departament Sportu 

SP 

Zakup pakietu sponsorskiego 
podczas wydarzenia sportowego  

w Tychach 

Świadczenie usług promocyjno-reklamowych Województwa Śląskiego podczas wydarzenia 
pn. Turniej futsalu dla dzieci U-13. 

25 
Departament Sportu 

SP 

Zakup pakietu sponsorskiego 
podczas wydarzenia sportowego  

w Katowicach 

Świadczenie usług promocyjno-reklamowych Województwa Śląskiego podczas wydarzenia 
pn. Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych. 

26 
Departament Turystyki 

TS 
Święto Krainy Górnej Odry 

Wydarzenie zorganizowane w obiektach położonych w Krainie Górnej Odry w dniach 24-
26.06.2021 r. Projekt ma na celu rozwój KGO, z wszystkimi jej walorami: kulturowymi, 
przyrodniczymi, historycznymi, kulinarnymi.  

27 
Departament Turystyki 

TS 
Święto Jury Krakowsko-

Częstochowskiej „Juromania” 

Wydarzenie zorganizowane w obiektach położonych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 
w dniach 17-19.09.2021 r. Projekt ma na celu rozwój Jury Krakowsko-Częstochowskiej, z 
wszystkimi jej walorami: kulturowymi, przyrodniczymi, historycznymi, kulinarnymi. 
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28 
Departament Turystyki 

TS 
Udział w targach i imprezach 

turystycznych 
Udział w krajowych imprezach turystycznych. 

29 
Departament Turystyki 

TS 
Patronaty 

Udzielenie 5 Patronatów Marszałka w zakresie imprez o charakterze turystycznym. 

30 
Centrum Dziedzictwa Przyrody 

Górnego Śląska 
/ OS 

Szlak Przyrody Województwa 
Śląskiego 

Opracowanie szlaku turystycznego promującego najciekawsze przyrodniczo miejsca 
regionu dla rozwoju turystyki przyrodniczej – koncepcja, wybór i charakterystyka obiektów, 
dokumentacja fotograficzna. 

31 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Organizacja Konkursu na Najlepszą 
Przestrzeń Publiczną Województwa 

Śląskiego 

Jest to coroczny konkurs, organizowany od 2000 r. przez Zarząd Woj. Śl. we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddz. Katowice i Śląski oddz. Towarzystwa 
Urbanistów Polskich. Celem konkursu jest promocja rozwoju i zmian jakościowych 
przestrzeni publicznej w naszym regionie poprzez nagrodzenie realizacji urbanistycznych i 
architektonicznych kształtujących dobrej jakości przestrzenie publiczne. Jury składające się 
z członków WKUA pod przewodnictwem Marszałka przyznało 2 nagrody i 6 równorzędnych 
wyróżnień oraz 1 wyróżnienie specjalne. Nagrodę przyznali także internauci. Uroczysta Gala 
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbyła się w Muzeum Śląskim. 

32 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Konkursy "Na najlepsze prace 
dyplomowe i kursowe z zakresu 

urbanistyki, gospodarki przestrzennej 
i zrównoważonego rozwoju" 

organizowane przez TUP i SARP 

Celem Konkursów jest integracja środowisk zajmujących się problematyką rozwoju 
przestrzennego województwa śląskiego oraz kształtowanie świadomości w zakresie roli 
architektury i przestrzeni publicznej w rozwoju regionu. Laureaci konkursów TUP i SARP 
otrzymują Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego. 

33 
Departament Terenów 

Wiejskich 
TW 

Konkurs "Piękna wieś województwa 
śląskiego" 

Konkurs ogłaszany jest w 5 kategoriach: najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda 
wiejska, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa sołectwa, 
najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe. Konkurs 
kierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich naszego województwa. 

34 
Departament Terenów 

Wiejskich 
TW 

Zakup pucharów 
Zakup pucharów dla laureatów konkursów. 

35 
Departament Terenów 

Wiejskich 
TW 

Udział reprezentacji Województwa 
Śląskiego w Dożynkach 

Prezydenckich 

Udział reprezentacji Województwa Śląskiego w Dożynkach Prezydenckich w Warszawie w 
dniach 18-19 września 2021 r. 

36 
Departament Terenów 

Wiejskich 
TW 

Współorganizacja XXI Dożynek 
Województwa Śląskiego 

Współorganizacja XXI Dożynek Województwa Śląskiego na terenie gminy Jeleśnia, w 
powiecie żywieckim w dniu 29.08.2021 r. 

37 
Departament Terenów 

Wiejskich 
TW 

Dostawa Pucharu na Dożynki 
Województwa Śląskiego 

Zakup pucharu na potrzeby XXI Dożynek Województwa Śląskiego. 

38 
Departament Terenów 

Wiejskich 
TW 

Patronaty Marszałka 
Udzielenie 2 honorowych patronatów Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie 
wsparcia działalności pszczelarskiej w województwie śląskim. 

39 
Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

/ KN 
Udział w akcjach promocyjnych 

Industriada – uczestnicy wydarzenia posiadający dedykowany elektroniczny kupon 
wymieniany na bezpłatny bilet mogli podróżować za darmo do obiektów Szlaku Zabytków 
Techniki. Liczba bezpłatnych przejazdów ograniczona była do 2 000 sztuk. 
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40 
Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

/ KN 
Udział w akcjach promocyjnych 

Po raz kolejny spółka zorganizowała specjalny przejazd dedykowany osobom z 
niepełnosprawnościami "Pociąg bez Barier". W roku 2021 roku pociąg pojechał do Krakowa. 

41 
Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

/ KN 
Udział w wydarzeniach 

Europejskie Forum Przyszłości – partnerstwo spółki w wydarzeniu. W ramach imprezy 
Koleje Śląskie wystawiły stoisko promocyjne oraz zorganizowały konferencję "Europejski 
transport kolejowy 2050". 

42 
Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

/ KN 
Udział w wydarzeniach 

W ramach Europejskiego Roku Kolei spółka prowadziła promocję bezpiecznego 
zachowania, transportu kolejowego. Zorganizowane zostało również zwiedzanie bazy KŚ. 

43 
Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

/ KN 
Udział w wydarzeniach 

Współtworzenie stoiska Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych podczas 14-
tych Międzynarodowych targów kolejowych Trako w Gdańsku. 

44 
Centrum Dziedzictwa Przyrody 

Górnego Śląska 
/ OS 

Wsparcie procesu planowania 
przestrzennego na poziomie 

regionalnym i lokalnym 

Opiniowanie spraw z zakresu planowania przestrzennego pod kątem ustaleń 
środowiskowych Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. 

45 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Regionalna Polityka Miejska 
Województwa Śląskiego 

Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego stanowi jeden z branżowych 
regionalnych dokumentów strategicznych. W procesie opracowania RPM odbywały się 
merytoryczne spotkania z Konsultantem ds. RPM, warsztaty z WKUA, seminarium z 
Prezydentami i Burmistrzami Miast. Opracowano przez Centrum Dziedzictwa Przyrody 
Górnego Śląska Prognozę oddziaływania na środowisko projektu RPM. 15 grudnia 2021 r. 
Zarząd Województwa przyjął RPM wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem do dokumentu.  

46 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Aktualizacja Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Śląskiego 

W ciągu roku odbywały się prace koncepcyjne, merytoryczne warsztaty zespołu 
projektantów prowadzone przez Konsultanta ds. zmiany Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ dot.: aktualizacji harmonogramu prac nad 
zmianą Planu 2020+, zmian w tekście Diagnozy oraz aktualizacji opracowania dot. korytarzy 
ekologicznych, omówienie stanowiska Konwentu Marszałków dot. planowania 
przestrzennego, konsultacje w zakresie sposobu uwzględnienia w dokumencie 
samorządowych zadań województwa.  

47 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Organizacja prac Wojewódzkiej 
Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej (WKUA) 

WKUA ustawowy organ doradczy Marszałka Województwa w zakresie planowania 
przestrzennego. W 2021 r. odbyły się 4 posiedzenia, w tym jedno stacjonarnie, które 
dotyczyło rozstrzygnięcia Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 
Śląskiego 2021. Z uwagi na zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się Covid 19, 
nie miały miejsca coroczne posiedzenia objazdowe jury konkursu NPPWSL. W ramach prac 
członkowie komisji wykonali 6 zleconych referatów. 

48 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Aktualizacja bazy danych obiektów 
topograficznych (BDOT10k) dla 

wybranych obszarów województwa 
śląskiego (m. Katowice, m. 

Sosnowiec, m. Rybnik, m. Tychy, 
powiat będziński) 

W ramach zadania dla wybranych obszarów województwa jest aktualizowana baza danych 
obiektów topograficznych (BDOT10k). To wysokiej jakości dane referencyjne dla opracowań 
specjalistycznych, cenne źródło informacji dla podmiotów publicznych i gospodarczych 
realizujących zadania związane m.in. z ochroną środowiska, zagospodarowaniem 
przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, obronnością i bezpieczeństwem kraju. Wyniki 
prac zasilają wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny. Baza BDOT10k jest 
udostępniana nieodpłatnie. 

49 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Opracowanie 4 Programów prac 
urządzeniowo-rolnych dla Gmin: 

Panki, Pszczyna, Wręczyca Wielka  
i Zbrosławice 

Zadanie obejmuje opracowanie programów prac urządzeniowo-rolnych dla obszarów 
wiejskich wybranych gmin, które opisują aktualny stan rozwoju obszarów wiejskich ze 
szczególnym uwzględnieniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej gmin. Programy pozwalają 
na ustalenie zapotrzebowania gminy na realizację zabiegów urządzeniowo-rolnych w 
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zakresie: scaleń gruntów, budowy i modernizacji dróg transportu rolnego, zalesień oraz 
melioracji podstawowych i szczegółowych. 

50 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego 

GN 

Prowadzenie ewidencji 
wojewódzkiego zasobu 

nieruchomości 

Prowadzenie i aktualizacja ewidencji wojewódzkiego zasobu nieruchomości oraz 
nieruchomości Województwa Śląskiego oddanych w użytkowanie wieczyste w formie 
elektronicznej bazy danych pod nazwą Nieruchomości Województwa Śląskiego. 

51 

Departament Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami i 

Planowania Przestrzennego 
GN 

Uchwalenie nowych zasad 
wynajmowania lokali wchodzących  
w skład zasobu mieszkaniowego 

Województwa Śląskiego 

Uchwalenie przepisów prawa miejscowego. 

52 
Beskidzkie Biuro Geodezji  

i Terenów Rolnych w Żywcu 
/ GN 

Wykonanie prac scaleniowych na 5 
obiektach: Samborowice, Lekartów 

gm. Pietrowice Wielkie, Roszków gm. 
Krzyżanowice, Rudniki gm. 
Włodowice, Turza gm. Łazy 

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w 
rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i 
gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic 
nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. 
Wykonawcą prac scaleniowych realizowanych w ramach porozumienia ze Starostą jest 
BBGiTR (jednostka wykonawstwa geodezyjnego). 

53 

Wojewódzki Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Katowicach 
/ GN 

Prowadzenie wojewódzkiego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 

Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: 
pozyskiwanie, ewidencjonowanie gromadzenie i przechowywanie materiałów i danych oraz 
wykonywanie kopii zabezpieczających materiały i dane, udostępnianie materiałów i danych 
z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym odpłatne udostępnianie 
materiałów i danych i nieodpłatne przekazywanie danych.  

54 

Wojewódzki Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Katowicach 
/ GN 

Prowadzenie Otwartego 
Regionalnego Systemu Informacji 

Przestrzennej (ORSIP) 

Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP) – Geoportal Województwa 
Śląskiego, umożliwia szybki dostęp do danych przestrzennych, w postaci interaktywnych 
map i związanych z nimi usług. Dostarcza mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom m.in. 
informacji z zakresu przyrody i ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, 
dotacji unijnych, transportu, turystyki, kultury i zdrowia. W 2021 r. były realizowane prace 
dotyczące przekształcenia ORSIP w Regionalną Infrastrukturę Informacji Przestrzennej 
Województwa Śląskiego „ORSIP 2.0”. 

55 
Departament Inwestycji 

IR 

Modernizacja elewacji budynku 
biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 

w Katowicach 

Modernizacja elewacji. 

56 

Częstochowskie Biuro Geodezji 
i Terenów Rolnych w 

Częstochowie 
/ GN 

Wykonanie prac scaleniowych na 6 
obiektach: Nakło gm. Lelów, Lubojna, 

Lubojenka, Lubojenka Majątek gm. 
Mykanów, Smoleń oraz Biskupice gm. 

Pilica, Widzów gm. Kruszyna i 
Winowno gm. Koziegłowy 

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w 
rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i 
gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic 
nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. 
Wykonawcą prac scaleniowych realizowanych w ramach porozumienia ze Starostą jest 
CzBGiTR (jednostka wykonawstwa geodezyjnego). 

57 

Częstochowskie Biuro Geodezji 
i Terenów Rolnych  
w Częstochowie 

/ GN 

Zakup laptopów 

Zakup 14 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby zadań związanych z 
działalnością. Wymiana sprzętu wyeksploatowanego przez długotrwałe użytkowanie. 
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58 

Pełnomocnik ds. związanych  
z obronnością  

i bezpieczeństwem publicznym, 
Departament Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi 
OB/ZL 

Dofinansowanie zakupu samochodów 
ratowniczo-gaśniczych dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu województwa śląskiego 

Udzielenie pomocy finansowej dla 22 gmin województwa śląskiego na dofinansowanie 
zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w 
województwie śląskim. 

59 

Pełnomocnik ds. związanych  
z obronnością  

i bezpieczeństwem publicznym, 
Departament Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi 
OB/ZL 

Dofinansowanie zakupu samochodów 
służbowych dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Katowicach  
i jednostek jej podległych 

Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach na zakup 
radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji i jednostek jej podległych. 

60 

Pełnomocnik ds. związanych  
z obronnością  

i bezpieczeństwem publicznym, 
Departament Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi 
OB/ZL 

Dofinansowanie zakupu samochodów 
specjalnych i gaśniczych dla 

Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Katowicach 

niezbędnych do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych przez 

jednostki PSP 

Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w 
zakupie samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną oraz średnich samochodów 
ratowniczo-gaśniczych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez 
jednostki PSP. 

61 

Częstochowskie Biuro Geodezji 
i Terenów Rolnych  
w Częstochowie 

/ GN 

Zakup krzesła ewakuacyjnego 

Zakup krzesła ewakuacyjnego umożliwiającego bezpieczny transport z wyższych 
kondygnacji na parter osób z niepełnosprawnościami w czasie ewakuacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

W obszarze Zarządzanie i Współpraca zidentyfikowano w 2021 roku 61 zadań finansowanych ze środków własnych. W ramach tego obszaru możemy 

wyróżnić 4 grupy zadań dotyczących: współpracy, zarządzania, szeroko rozumianej promocji województwa oraz kultury (w zakresie tworzenia 

markowego produktu kulturalnego), bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiono statystykę zadań zidentyfikowanych w obszarze Zarządzanie i Współpraca. 

KATEGORIE ILOŚĆ UDZIAŁY PROCENTOWE 

W –Współpraca 1 1,6% 

P –Promocja 42 68,9% 

Z – Zarządzanie 14 23,0% 

B –Bezpieczeństwo 4 6,6% 

RAZEM: ZADANIA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA 61 100 % 

RAZEM: WSZYSTKIE ZADANIA 387 z czego zadania z obszaru Zarządzanie i Współpraca stanowią 15,8% 
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PODSUMOWANIE CZĘŚCI II 

Najważniejszym dokumentem strategicznym kształtującym rozwój regionu jest strategia rozwoju 

województwa. Z uwagi na powyższe w II części Raportu przedstawiono sposób realizacji 

wskazanego dokumentu przez Samorząd Województwa Śląskiego wskazując m.in. na podjęte 

zadania oraz wydatkowane środki.  

W ramach wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostek podległych 

na realizację Strategii największe środki finansowe zostały wydatkowane w ramach obszaru C: 

Przestrzeń i Środowisko w celu operacyjnym C.2. Efektywna infrastruktura, które stanowiły ponad 

połowę wszystkich wydatkowanych środków. Cel ten obejmował m.in. zadania inwestycyjne 

związane z infrastrukturą drogową i komunikacyjną. Środki przeznaczone na realizację obszaru B: 

Mieszkaniec stanowiły prawie 45% wszystkich wydatków, w tym prawie połowa środków 

wydatkowana była na realizację celu B.2. Aktywny mieszkaniec. Natomiast w obszarach A: 

Gospodarka i D: Zarządzanie i współpraca wydatkowano odpowiednio niewiele 1,2% i 1% 

wszystkich środków finansowych. 

W tej części raportu zamieszczono również informację dotyczącą trwających aktualnie prac 

planistycznych, ukierunkowanych na aktualizację istniejących dokumentów lub opracowanie 

nowych regionalnych dokumentów strategicznych w obszarach istotnych z punktu widzenia 

wyzwań rozwojowych województwa. 

W Raporcie przedstawiono również realizację dokumentu wdrożeniowego RPO WSL na lata 2014-

2020. Do końca 2021 r. wartość zaangażowanych środków w ramach programu wyniosła 17,07 

mld PLN, co stanowi 108,55% alokacji. W 2021 roku największy udział środków finansowych w 

ramach zawartych umów wystąpił w osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne 

źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, gdzie wartość umów wyniosła niewiele ponad 22% 

wszystkich umów zawartych w 2021 roku. Drugą z kolei największą wartość umów osiągnięto w 

priorytecie III Konkurencyjność MŚP (21,45%), a w dalszej kolejności w priorytecie IX Włączenie 

społeczne (11,95%). Natomiast analizując umowy podpisane w 2021 roku pod kątem realizacji 

Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” najwięcej projektów, wpisuje się w 

realizację Celu strategicznego C Województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska i 

przestrzeni (ponad 40% wartości umów). Porównywalny udział wydatkowanych środków wskazuje 

się w Celu strategicznym A Województwo śląskie regionem odpowiedzialnej transformacji 

gospodarczej prawie 30% wartości umów i niewiele mniej w Celu strategicznym B Województwo 

śląskie regionem przyjaznym dla mieszkańca (22,2%). 

W dalszej części Raportu zamieszczono tabele przedstawiające zestawienie dokumentów 

strategicznych, projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zadań własnych finansowanych 

z budżetu województwa, dokonane w podziale na cztery obszary odpowiadające celom 

strategicznym wyznaczonym w Strategii Rozwoju Województwa. 

Przedstawione w Raporcie tabelaryczne zestawienie realizowanych projektów i zadań wskazuje 

na dużą aktywność departamentów i jednostek podległych w analizowanych obszarach. Podkreślić 

należy, że duża liczba projektów realizowana jest ze środków zewnętrznych. Największy udział 

projektów i zadań odnosił się do obszaru Mieszkaniec w szczególności w ramach działań 

związanych z ochroną i profilaktyką zdrowotną. Równie dużo realizowanych było projektów i zadań 

związanych z edukacją czy kulturą.  
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ZAŁĄCZNIKI  

Informacja o przyjętych uchwałach Sejmiku Województwa Śląskiego 

Tabela 31. Wykaz uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego przyjętych w 2021 roku.  

NUMER 
UCHWAŁY 

TYTUŁ UCHWAŁY 

w sprawie: 

STATUS UCHWAŁY 

(zrealizowana, 
niezrealizowana, 

częściowo 
zrealizowana) 

KOMENTARZ DO REALIZACJI 

25 stycznia 2021 r. (sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

VI/27/1/2021 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok zrealizowana — 

VI/27/2/2021 nadania statutu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach  zrealizowana — 

15 lutego 2021 r. (sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

VI/28/1/2021 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030  zrealizowana — 

VI/28/2/2021 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok  zrealizowana — 

VI/28/3/2021 
zaciągnięcia kredytów długoterminowych dla Województwa Śląskiego w roku budżetowym 
2021 

zrealizowana — 

VI/28/4/2021 
udzielenia pomocy finansowej w kwocie 8 000 000,00 zł dla gmin w formie dotacji celowej 
zgodnie z załącznikiem 

zrealizowana 
— 

VI/28/5/2021 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku umowy najmu na czas nieoznaczony, 
pomieszczeń nr 2 i 3 zlokalizowanych w Pawilonie nr 2 przy ul. Energetyków 46 w Rybniku 
oraz odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy  

zrealizowana — 

VI/28/6/2021 
przyjęcia Stanowiska w sprawie wyrażenia poparcia dla utworzenia Makroregionalnej Strategii 
dla obszaru Karpat  

zrealizowana — 

VI/28/7/2021 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego  zrealizowana — 

VI/28/8/2021 powołania doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu  zrealizowana — 

11 marca 2021 r. Sesja nadzwyczajna ws. projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji  

(sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

15 marca 2021 r. (sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

VI/30/1/2021 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030  zrealizowana — 

VI/30/2/2021 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok  zrealizowana — 

VI/30/3/2021 udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej dla Miasta Bielska-Białej  zrealizowana — 

VI/30/4/2021 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Zbrosławice na realizację zadania pod nazwą 
„Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-
dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem” 

niezrealizowana 

Zgodnie z niniejszą uchwałą 
Województwo zawarło w roku 2021 z 
Gminą Zbrosławice umowę dotacji 
na kwotę dotacji 850 tys. zł. W 
związku z problemami w realizacji 
zadania Gmina Zbrosławice 
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poinformowała Województwo, iż 
występuje duże zagrożenie z 
wydatkowaniem przyznanej dotacji. 
Na tej podstawie w grudniu 2021 
zawarto z Gminą Zbrosławice aneks 
do umowy dotacji zmniejszający 
dotację do kwoty 28 tys. zł, 
równocześnie Zarząd Województwa 
podjął decyzję w zakresie zmiany 
planu finansowego na rok 2021 
ograniczając dotację do 
wspomnianej kwoty. W związku 
podjętymi działaniami w grudniu 
ubiegłego roku, nie było możliwości 
dokonania zmiany pierwotnej 
uchwały Sejmiku. W ramach dotacji 
Gmina Zbrosławice wykonała 
dokumentację techniczną. 

VI/30/5/2021 
zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki 
oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2021 rok  

zrealizowana — 

VI/30/6/2021 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa 
Śląskiego  

zrealizowana — 

VI/30/7/2021 
wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Śląskiego do składu Rady Śląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  

zrealizowana — 

VI/30/8/2021 

przyjęcia apelu dotyczącego wpisania „Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem 
gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” – zabytku wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO – do ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych 
podmiotów  

zrealizowana — 

19 kwietnia 2021 r. (sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

VI/31/1/2021 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030  zrealizowana — 

VI/31/2/2021 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok  zrealizowana — 

VI/31/3/2021 
zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki 
oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2021 rok  

zrealizowana — 

VI/31/4/2021 

zmiany uchwały Nr VI/21/11/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 
roku w sprawie przyznania dofinansowania i wyrażenia zgody na zawarcie umów o 
dofinansowanie ze środków PFRON na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów  

zrealizowana — 

VI/31/5/2021 
określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2021 roku środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

zrealizowana — 

VI/31/6/2021 
wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w 
Częstochowie przy Alei Pokoju 44  

zrealizowana — 
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VI/31/7/2021 
przyjęcia apelu dotyczącego utworzenia na terenie województwa śląskiego oddziału chorób 
zakaźnych dla dzieci  

zrealizowana — 

24 maja 2021 r. (sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

VI/32/1/2021 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030  zrealizowana — 

VI/32/2/2021 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok  zrealizowana — 

VI/32/3/2021 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu  zrealizowana — 

VI/32/4/2021 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22 
oraz określenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty od ceny tej 
nieruchomości  

zrealizowana — 

VI/32/5/2021 
połączenia spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. ze spółką OLK 
Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.  

zrealizowana — 

VI/32/6/2021 
oceny sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki 
rynku pracy w 2020 roku  

zrealizowana — 

VI/32/7/2021 
zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Katowicach  

niezrealizowana 
Uchwała będzie podlegała uchyleniu 
ze względu na uwagi nadzoru 
prawnego wojewody. 

VI/32/8/2021 
założenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Jaworzu  

zrealizowana — 

VI/32/9/2021 
założenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Kuźni Raciborskiej  

zrealizowana — 

VI/32/10/2021 
zamiaru likwidacji Filii w Kłobucku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, wchodzącej w skład 
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie  

zrealizowana — 

VI/32/11/2021 
zamiaru likwidacji Filii w Tarnowskich Górach, Filii w Dąbrowie Górniczej Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach  

zrealizowana — 

VI/32/12/2021 
zamiaru likwidacji Filii w Raciborzu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, wchodzącej w 
skład Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w 
Rybniku  

zrealizowana — 

VI/32/13/2021 
skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału 
województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, 
do zaopiniowania przez zespół opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa Śląskiego  

zrealizowana — 

VI/32/14/2021 Obszaru Chronionego Krajobrazu „Meandry rzeki Odry”  zrealizowana — 

VI/32/15/2021 rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach  zrealizowana — 

VI/32/16/2021 rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego  zrealizowana — 

VI/32/17/2021 

apelu Sejmiku Województwa Śląskiego do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
procedowania ustawy z dnia 4 maja 2021 r. o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz 
uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom  

zrealizowana — 

VI/32/18/2021 
zmiany uchwały Nr VI/31/5/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2021 
roku w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2021 roku 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

zrealizowana — 

VI/32/19/2021 
przyznania dofinansowania i wyrażenia zgody na zawarcie umów o dofinansowanie ze 
środków PFRON na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy robót budowlanych, dotyczących 

zrealizowana — 
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obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z 
wyjątkiem rozbiórki tych obiektów  

VI/33/1/2021 przyjęcia oświadczenia: „Rodzinny Dom – bezpieczna przystań”  zrealizowana — 

28 czerwca 2021 r. (sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

VI/34/1/2021 udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Śląskiego  zrealizowana — 

VI/34/2/2021 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa 
Śląskiego w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Województwa Śląskiego za 2020 rok  

zrealizowana — 

VI/34/3/2021 
absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa 
Śląskiego za rok 2020  

zrealizowana — 

VI/34/4/2021 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030  zrealizowana — 

VI/34/5/2021 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok  zrealizowana — 

VI/34/6/2021 
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej 
gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego 
Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku 

zrealizowana — 

VI/34/7/2021 
udzielenia pomocy finansowej dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu 
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie 
śląskim  

zrealizowana — 

VI/34/8/2021 
udzielenia pomocy finansowej w kwocie 2 000 000,00 zł gminom z terenu Jury Krakowsko-
Częstochowskiej w formie dotacji celowej  

zrealizowana — 

VI/34/9/2021 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ przeznaczonej na wsparcie osób 
poszkodowanych w związku z pożarem z miejscowości Nowa Biała, do którego doszło w dniu 
19 czerwca 2021 roku  

zrealizowana — 

VI/34/10/2021 
przyjęcia Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-
2030 

zrealizowana — 

VI/34/11/2021 

zmiany uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku w 
sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz 
ich wydzierżawiania i wynajmowania (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 3469 z 
późn. zm.)  

zrealizowana — 

VI/34/12/2021 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Województwa 
Śląskiego  

zrealizowana — 

VI/34/13/2021 
podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do 
kategorii  

niezrealizowana 
Uchylona przez nadzór prawny 
wojewody. 

VI/34/14/2021 rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Śląskiego  zrealizowana — 

VI/34/15/2021 
zmiany uchwały Nr VI/32/8/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 maja 2021 roku 
w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Jaworzu  

zrealizowana — 

VI/34/16/2021 
zmiany uchwały Nr VI/32/9/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 maja 2021 roku 
w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej  

zrealizowana — 

VI/34/17/2021 
zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej 
Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej  

zrealizowana — 

30 sierpnia 2021 r. (sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 
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VI/35/1/2021 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030 zrealizowana — 

VI/35/2/2021 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok  zrealizowana — 

VI/35/3/2021 
zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki 
oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2021 rok  

zrealizowana — 

VI/35/4/2021 udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego  zrealizowana — 

VI/35/5/2021 
wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej 
położonej w Wilkowicach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3546/1 o powierzchni 
0,0352 ha  

zrealizowana — 

VI/35/6/2021 
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego  

zrealizowana — 

VI/35/7/2021 
wyrażenia zgody na utworzenie w Zawierciu Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Katowicach  

niezrealizowana 

W dniu 6.10.2021 r. Wojewoda 
Śląski wydał rozstrzygnięcie 
nadzorcze nr NPII.4131.1.926.2021 
stwierdzając nieważność 
przedmiotowej uchwały w całości. 

VI/35/8/2021 
ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich nr 416, 417, 915, 916, 917, 919, 920, 923, 
935, 421, 425, 922, 929, 924, 926, 927, 928, 931, 930, 933, 932, 936, 937, 938, 939, 941, 942, 
943, 944, 945, 940, 948 na terenie województwa śląskiego  

niezrealizowana 

W dniu 6.10.2021 r. Wojewoda 
Śląski wydał rozstrzygnięcie 
nadzorcze nr NPII.4131.1.929.2021 
stwierdzając nieważność 
przedmiotowej uchwały w całości. 

VI/35/9/2021 
likwidacji Filii w Kłobucku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, wchodzącej w skład 
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie  

zrealizowana — 

VI/35/10/2021 
likwidacji Filii w Tarnowskich Górach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy 
w Katowicach  

zrealizowana — 

VI/35/11/2021 
likwidacji Filii w Dąbrowie Górniczej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy 
w Katowicach  

zrealizowana — 

VI/35/12/2021 
likwidacji Filii w Raciborzu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, wchodzącej w skład 
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w 
Rybniku  

zrealizowana — 

VI/35/13/2021 
zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku  

zrealizowana — 

VI/35/14/2021 
poparcia współpracy Województwa Śląskiego z Miastem Bytom w celu przejęcia 
Elektrociepłowni Szombierki  

zrealizowana — 

20 września 2021 r. (sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

VI/36/1/2021 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-
2030  

zrealizowana — 

VI/36/2/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok  zrealizowana — 

VI/36/3/2021 
w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez 
jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2021 rok  

zrealizowana — 

VI/36/4/2021 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w 
ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie 

zrealizowana — 
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lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku  

VI/36/5/2021 
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
w roku 2021 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego  

zrealizowana — 

VI/36/6/2021 
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/28/4/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 lutego 
2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 8 000 000,00 zł dla gmin w formie 
dotacji celowej zgodnie z załącznikiem  

zrealizowana — 

VI/36/7/2021 
w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum 
Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska  

częściowo 
zrealizowana 

Termin zakończenia prac 
związanych z likwidacją jednostki 
wyznaczono na 31.03.2022 r. 

VI/36/8/2021 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/4/2015 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu 
w Bielsku-Białej  

zrealizowana — 

VI/36/9/2021 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/9/2015 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie  

zrealizowana — 

VI/36/10/2021 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/28/2015 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i 
Psychiczne Chorych w Rybniku  

zrealizowana — 

VI/36/11/2021 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/29/2015 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 
3 w Rybniku  

zrealizowana — 

VI/36/12/2021 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/30/2015 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum Leczenia Oparzeń 
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich  

zrealizowana — 

VI/36/13/2021 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej transmitowania i utrwalania dźwięku i obrazu z 
przebiegu posiedzeń komisji Sejmiku Województwa Śląskiego oraz ich publikowania na stronie 
internetowej oraz platformach społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego w Katowicach  

zrealizowana — 

VI/36/14/2021 
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Społecznej 
Doradztwa Rolniczego przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  

zrealizowana — 

18 października 2021 r. (sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

VI/37/1/2021 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030  zrealizowana — 

VI/37/2/2021 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok  zrealizowana — 

VI/37/3/2021 
zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki 
oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2021 rok  

zrealizowana — 

VI/37/4/2021 
powierzenia organizatorowi publicznego transportu zbiorowego zadania własnego 
Województwa Śląskiego  

częściowo 
zrealizowana 

Zadanie będzie realizowane w 2022 
roku. 
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VI/37/5/2021 
zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej 
Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w 
Częstochowie  

zrealizowana — 

VI/37/6/2021 zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie  zrealizowana — 

15 listopada 2021 r. (sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

VI/38/1/2021 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-203 zrealizowana — 

VI/38/2/2021 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok zrealizowana — 

VI/38/3/2021 
zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki 
oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2021 rok 

zrealizowana — 

VI/38/4/2021 
udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 
województwa śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z 
Wiedzy o Regionie 

zrealizowana — 

VI/38/5/2021 
zmiany uchwały Nr VI/31/5/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2021 
roku w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2021 roku 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zrealizowana — 

VI/38/6/2021 
zmiany uchwały Nr I/23/15/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 września 2000 roku 
w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad ich wypłacania radnym Województwa Śląskiego 

zrealizowana — 

VI/38/7/2021 wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego zrealizowana — 

VI/38/8/2021 

określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek 
pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w art. 8 ust. 22 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Województwo 
Śląskie 

zrealizowana — 

VI/38/9/2021 
przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2022 

zrealizowana — 

VI/38/10/2021 
zmiany uchwały Nr VI/36/7/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 września 2021 
roku w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie 
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 

częściowo 
zrealizowana 

Termin zakończenia prac 
związanych z likwidacją jednostki 
wyznaczono na 31.03.2022 r. 

VI/38/11/2021 ogłoszenia roku 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim zrealizowana — 

VI/38/12/2021 rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Śląskiego zrealizowana — 

VI/38/13/2021 
przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia starań Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie o uzyskanie uprawnień do prowadzenia 
kształcenia na kierunku lekarskim 

zrealizowana — 

13 grudnia 2021 r. (sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

VI/39/1/2021 przyjęcia oświadczenia dotyczącego 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zrealizowana — 

VI/39/2/2021 ogłoszenia roku 2022 Rokiem Stulecia Powrotu Części Górnego Śląska do Polski  zrealizowana — 

VI/39/3/2021 
przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Śląskiego wyrażającego szacunek, uznanie i 
wdzięczność personelowi medycznemu oraz pomocniczemu podmiotów leczniczych za ich 
pracę w sytuacji panującej pandemii COVID-19 

zrealizowana — 

VI/39/4/2021 
skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału 
województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, 
do zaopiniowania przez zespół opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa Śląskiego 

zrealizowana — 



   

231 

 

VI/39/5/2021 Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030 zrealizowana — 

VI/39/6/2021 budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok zrealizowana — 

VI/39/7/2021 
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w budżecie własnym Województwa Śląskiego 
z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w 2022 
roku 

zrealizowana — 

VI/39/8/2021 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030 zrealizowana — 

VI/39/9/2021 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok zrealizowana — 

VI/39/10/2021 
zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki 
oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2021 rok 

zrealizowana — 

VI/39/11/2021 nadania statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Śląskiego zrealizowana — 

VI/39/12/2021 
określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz 
rejonizacji tych upraw w roku 2022 na terenie województwa śląskiego 

zrealizowana — 

VI/39/13/2021 
podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do 
kategorii 

zrealizowana — 

VI/39/14/2021 
powołania doraźnej Komisji – „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego” 

zrealizowana — 

VI/39/15/2021 powołania doraźnej Komisji ds. Klimatu  zrealizowana — 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty UMWSL. 
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Sprawozdanie z realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Śląskiego w 2021 roku (III edycja)51 

Wprowadzenie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zwanego 

dalej MBO) jest konsekwencją zapisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych.  

Chcąc propagować idee partycypacji społecznej wśród mieszkańców województwa śląskiego, 

przygotowano mechanizm Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. 

Tym samym przekazano obywatelom dodatkowe narzędzie decydowania o części budżetu 

województwa, a przez to zachęcono ich do aktywniejszego udziału w życiu publicznym regionu, co 

– dzięki wypracowanemu regulaminowi i proponowanym w nim rozwiązaniom – zostało osiągnięte. 

Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 

w III edycji podzielone zostały na pule EKO obejmującą całość województwa oraz podregionalną, 

zwaną dalej pulą REGIO, składającą się z grup powiatów. Podział województwa na podregiony 

przedstawia poniższy rysunek. 

 
Rys. 1. Podział województwa na podregiony. 
 

 
Źródło: opracowanie własne Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 
 

Przyjęta metodologia opracowania regulaminu pozwoliła na uwzględnienie zarówno dobrych 

praktyk i doświadczeń osób, które korzystały z budżetów obywatelskich w swoich gminach, jak 

również na przygotowanie przyjaznego i czytelnego mechanizmu zgłaszania i wybierania zadań 

czy ustalenia puli środków każdego z obszarów proporcjonalnie do jego zaludnienia. 

Regulamin MBO od I edycji jest modyfikowany w celu jak najlepszej realizacji potrzeb 

społeczeństwa. Jedną z kluczowych zmian w edycji procedowanej w 2021 roku było wprowadzenie 

puli EKO. Działanie to ma uzasadnienie we wspieranych przez władze samorządowe działaniach 

proekologicznych, wpisuje się w ogólny kierunek działań podejmowanych przez Zarząd 

Województwa oraz pokrywa się z priorytetami określonymi w dokumentach strategicznych, 

                                                   
51 Sprawozdanie przygotowane przez Departament Projektów Regionalnych (nazwa zgodna ze strukturą departamentów 
wynikającą z Regulaminu Organizacyjnego UMWSL na koniec 2021 r.). 
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określonych na gruncie krajowym oraz samorządowym (np. w Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2030”). 

MBO znajduje się stale w fazie rozwoju, świadczy o tym rosnąca z roku na rok liczba składanych 

projektów oraz liczba osób głosujących na poszczególne zadania. To z kolei potwierdza, że 

przeprowadzone dotychczas działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne przynoszą widoczny 

efekt.  

 
1. Dane podsumowujące I i II edycję MBO 

Zadania w ramach I i II edycji MBO mogli zgłaszać mieszkańcy województwa śląskiego za pomocą 

generatora wniosków (eBO). Przez cały czas trwania naboru pracownicy Referatu Budżetu 

Obywatelskiego udzielali informacji w zakresie obowiązujących procedur w ramach 

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (telefonicznie i za pośrednictwem poczty 

elektronicznej).  

Wykres 50. Przebieg procedury naboru i weryfikacji wniosków w I edycji MBO. 

 
Źródło: opracowanie własne Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 
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Wykres 51. Przebieg procedury naboru i weryfikacji wniosków w II edycji MBO. 

 
 
Źródło: opracowanie własne Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 
 

Podczas procesu głosowania w I i II edycji MBO zrealizowano kampanię informacyjno-promocyjną, 

w ramach której wykorzystano następujące kanały dystrybucji: 

 Internet i media społecznościowe, stacje radiowe, publikacja artykułów w prasie, banerów 

reklamowych na portalach informacyjnych oraz wykorzystano dostępne powierzchnie 

reklamowe; 

 uruchomiono 10 mobilnych punktów głosowania, w których udostępniono tablety i telefony 

z dostępem do Internetu – aby umożliwić udział w głosowaniu wszystkim zainteresowanym 

(także tym, którzy nie posiadają dostępu do Internetu lub nie są biegli w korzystaniu z 

narzędzi informatycznych); 

 przygotowano plakaty i ulotki w wersji papierowej i elektronicznej, które służyły również 

Wnioskodawcom w celach promocyjnych własnego zadania; 

W czasie trwania głosowania pracownicy Referatu Budżetu Obywatelskiego promowali 

Marszałkowski Budżet Obywatelski, a podczas odbywających się wydarzeń wspomagali 

zainteresowanych mieszkańców w oddawaniu poparcia na wybrane zadania. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wyborze zadań do realizacji w MBO decydowali 

mieszkańcy województwa (bez ograniczenia wiekowego) w drodze głosowania. Głosowanie 

odbywało się elektronicznie za pośrednictwem aplikacji eBO dostępnej na portalu obsługującym 

Marszałkowski Budżet Obywatelski (aplikacja przygotowana przez pracowników UMWŚ). Każdy 

głosujący posiadał do rozdysponowania 1 punkt dla zadań o zasięgu wojewódzkim oraz 3 punkty 

dla zadań o zasięgu podregionalnym. Głosowanie przeprowadzono w sposób realizujący 

ustawowy obowiązek zapewnienia równości i bezpośredniości głosowania.  
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Wykres 52. Zestawienie liczbowe zadań zrealizowanych w I i II edycji MBO w podziale na zadania inwestycyjne i 
nieinwestycyjne. 

 
Źródło: opracowanie własne Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu MBO Zarząd Województwa corocznie uchwala pulę przeznaczoną 

na Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego. Dla I i II edycji było to 10 mln zł.  

Wykres 53. Rzeczywiste wykorzystanie środków na zadania w ramach MBO. 

W I edycji 36 projektów zrealizowano na łączną 
kwotę 7 027 701,61 zł 

W II edycji 40 projektów zrealizowano na łączną 
kwotę 9 010 560,93 zł 

  

Źródło: opracowanie własne Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 
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Obraz 1. Miejsca realizacji zadań w I i II edycji MBO. 

 
 
Źródło: opracowane przez WODGiK w Katowicach. 
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2. Informacja o przeprowadzonej III edycji MBO 

W 2021 roku została przeprowadzona III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Śląskiego funkcjonującego na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr 

VI/30/6/2021 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1872). 

Przeprowadzenie III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego 

wymagało podjęcia działań formalnych, wynikających z Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego: 

a) wskazano kwotę 10 mln zł na realizację III edycji Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Środki przeznaczone na realizację zadań w 

ramach budżetu obywatelskiego podzielone zostały na pule:  

 EKO, wynoszącą 1/2 ogółu środków i obejmującą całość Województwa,  

 REGIO, składającą się z grup powiatów, wynoszącą łącznie 1/2 ogółu środków. 

b) określono harmonogram III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Śląskiego: 

 
Tabela 32. Harmonogram III edycji MBO. 

Lp. 
Termin 
naboru 

wniosków 

Ogłoszenie listy 
zadań 

spełniających 
wymogi 
formalne 

Ogłoszenie listy 
zadań 

dopuszczonych i 
niedopuszczonych 

do głosowania 

Termin głosowania 
mieszkańców 

Ogłoszenie 
wyników 

Rok 
realizacji 

III 
edycja 

6 kwietnia 
– 16 maja 

2021 r. 

do 2 czerwca 
2021 r. 

do 16 lipca 2021 r. 
1 – 19 września 

2021 r. 

do 29 
września 
2021 r. 

2022 

Źródło: opracowanie własne Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 

 
c) określenia wzorów dokumentów stosowanych przy zgłaszaniu i weryfikacji zadań 

zgłaszanych do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. 
 

W okresie od marca do maja 2021 r. przygotowano i  przeprowadzono akcję informacyjną 

dotyczącą III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. W terminie od 14 kwietnia do 11 

maja odbyło się 5 spotkań online z mieszkańcami regionu, podczas których prezentowano 

założenia Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkania prowadzone były przez 

pracowników Departamentu Projektów Regionalnych. Kampanię promocyjno-informacyjną 

realizowano za pośrednictwem następujących kanałów: emisja spotów w radiu, publikacja 

informacji w prasie, w mediach społecznościowych i portalach informacyjnych, emisja grafik na 

ekranach w pociągach Kolei Śląskich oraz dystrybucja 20 tys. ulotek przy kasach biletowych. 

Ponadto zorganizowano konferencję pt. „Marszałkowski Budżet Obywatelski na tle innych 

województw oraz miast województwa śląskiego”, w której udział wzięło 100 osób.  

Referat Budżetu Obywatelskiego czuwał nad bieżącym informowaniem mieszkańców 

województwa poprzez aktualizację strony bo.slaskie.pl. W ramach realizowanego zadania 

przygotowane zostały też materiały informacyjne i promocyjne (ulotki, plakaty, materiały audio-

wizualne).  

Zadania, tak jak w poprzednich edycjach mogli zgłaszać mieszkańcy województwa śląskiego za 

pomocą generatora wniosków, stanowiącego jedną z funkcjonalności aplikacji dedykowanej MBO. 

Przez cały czas trwania naboru pracownicy Referatu Budżetu Obywatelskiego udzielali informacji 

w zakresie obowiązujących procedur w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 

(telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej). 
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Wykres 54. Przebieg procedury naboru i weryfikacji wniosków w III edycji MBO. 

 
Źródło: opracowanie własne Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 

Tabela 33. Podział zadań ze względu na charakter merytoryczny (Departamenty UMWSL). 

Nazwa Departamentu 

Liczba 
projektów w 

III edycji MBO 
ocenionych 
pozytywnie 

Liczba projektów 
w III edycji MBO 

ocenionych 
negatywnie 

Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą 9 4 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (ROPS) 0 4 

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej 1 0 

Departament Inwestycji 0 7 

Departament Komunikacji i Transportu* 2 13 

Departament Ochrony Środowiska 2 4 

Departament Promocji i Projektów Społecznych 2 0 

Departament Projektów Regionalnych 2 4 

Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia 34 2 

Departament Kultury 16 10 

Pełnomocnik ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem 
publicznym 

0 2 

Departament Sportu 33 9 

Departament Turystyki 11 1 

Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego 7 2 

Departament Terenów Wiejskich 1 2 

Razem III edycja 120 64 

Razem II edycja 90 48 

Razem I edycja 85 49 

*W II połowie 2021 roku Departament Komunikacji i Transportu podzielono na: Departament Komunikacji Regionalnej oraz 
Departament Transportu i Drogownictwa. 

Źródło: opracowanie własne Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 
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Podział województwa na grupy powiatów pozostał taki jak w poprzednich dwóch edycjach MBO, a 

wielkość środków dla grup powiatów została ustalona według procentowego udziału liczby 

mieszkańców danej grupy do ogólnej liczby mieszkańców Województwa.  

Poniższy wykres prezentuje sumę kosztów zadań dopuszczonych do głosowania w stosunku do 

dostępnych środków w poszczególnych pulach. 

Wykres 55. Kwoty zadań dopuszczonych do głosowania w stosunku do dostępnych środków w poszczególnych 
pulach w III edycji MBO. 

 

 
Źródło: opracowanie własne Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 

Podobnie jak w trakcie pierwszego etapu III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, 

podczas głosowania zaplanowano i zrealizowano kampanię informacyjno-promocyjną 

wykorzystując m.in. Internet i media społecznościowe, stacje radiowe oraz dostępne powierzchnie 

reklamowe. Opublikowano artykuły w prasie, zamieszono banery reklamowe na portalach 

informacyjnych. Na okres głosowania uruchomiono 10 mobilnych punktów głosowania, w których 

udostępniono tablety i telefony z dostępem do Internetu – aby umożliwić udział w głosowaniu 

wszystkim zainteresowanym (także tym, którzy nie posiadają dostępu do Internetu lub nie są biegli 

w korzystaniu z narzędzi informatycznych). Ponadto w czasie trwania głosowania pracownicy 

Referatu Budżetu Obywatelskiego promowali Marszałkowski Budżet Obywatelski podczas 

odbywających się wydarzeń, gdzie wspomagali zainteresowanych mieszkańców w oddawaniu 

poparcia na wybrane zadania. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wyborze zadań do realizacji w III edycji decydowali 

mieszkańcy województwa (bez ograniczenia wiekowego) w drodze głosowania. Głosowanie 

odbywało się elektronicznie w dniach od 1 do 19 września 2021 r. za pośrednictwem aplikacji eBO 

dostępnej na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski (aplikacja przygotowana 

przez pracowników UMWŚ). Każdy głosujący posiadał do rozdysponowania 3 punkty dla zadań w 

puli EKO oraz 3 punkty dla zadań w puli REGIO. Głosowanie przeprowadzono w sposób realizujący 

ustawowy obowiązek zapewnienia równości i bezpośredniości głosowania. Zanotowano 34 351 

ważnych głosów. 
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W wyniku głosowania spośród 120 zadań dopuszczonych do głosowania wybranych do realizacji 

zostało 38 zadań na łączną kwotę 9 975 554 zł. Do realizacji zostały przeznaczone te zadania, 

które uzyskały największą liczbę punktów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych 

przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski w danej puli.  

Wykres 56. Liczba oddanych głosów w kolejnych edycjach (w tys.). 

 
Źródło: opracowanie własne Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 

Wykres 57. Realizacja zadań III edycji w podziale na departamenty. 

 

 
Źródło: opracowanie własne Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 

Tabela 34. Lista zadań zatwierdzonych do realizacji z podziałem na pule w III edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Śląskiego (Wybrane zadania zostaną zrealizowane do końca 2022 roku.). 

LP. KOD ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT PUNKTY 

PULA EKO 

Dostępna pula środków: 
5.000.000,00 

Wykorzystane: 
4.924.152,00 

Pozostało: 
75.848,00 

1 MBO-0136/W/21 

Zielone Katowickie Centrum Onkologii! 
Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie 
Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową 
infrastruktury towarzyszącej. 

1 229 152,00 7 192 

2 MBO-0083/W/21 

"Przychodnia z dobrą energią-dostawa i montaż 
instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, 
Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w 
Częstochowie". 

265 000,00 6 899 
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LP. KOD ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT PUNKTY 

3 MBO-0139/W/21 
Inhalatorium z Eko-zakątkiem w 
Goczałkowicach-Zdroju. 

1 178 000,00 5 818 

4 MBO-0108/W/21 
EKO PARK – ekologiczny rodzinny plac zabaw i 
ogrody deszczowe w Parku Repeckim w 
Tarnowskich Górach. 

1 250 000,00 5 553 

5 MBO-0234/W/21 Kołem po Śląsku. 325 000,00 3 128 

6 MBO-0051/W/21 
„Dobra energia – Czyste powietrze – 
Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w 
Wilkowicach”. 

270 000,00 3 106 

7 MBO-0004/W/21 

„Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż 
azbestowego dachu, wykonanie nowego 
pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych 
na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc 
w Pilchowicach”. 

237 000,00 2 694 

8 MBO-0076/W/21 
Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum 
Reumatologii Sp. z o.o. 

170 000,00 1 791 

PULA REGIO 
Dostępna pula środków: 
5.000.000,00 w tym na: 

Podregion 1 obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz 
miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała  

Dostępna pula środków: 
750.000,00 

Wykorzystane: 
729.016,00 

Pozostało: 
20.984,00 

9 MBO-0193/P1/21 Czas na wakacyjną przygodę 158 800,00 3 161 

10 MBO-0042/P1/21 

Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do 
zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. 
Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy 
wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów. 

375 000,00 2 984 

11 MBO-0056/P1/21 

„Rewitalizacja budynku portierni i budynku 
technicznego Szpitala Kolejowego w 
Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-
parkingu na 20 miejsc”. 

150 000,00 1 751 

12 MBO-0165/P1/21 
Plener malarski. Alternatywa dla cyfrowej 
rzeczywistości młodzieży. 

45 216,00 257 

Podregion 2 obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz 
miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy 

Dostępna pula środków: 
750.000,00 

Wykorzystane: 
735.800,00 

Pozostało: 
14.200,00 

13 MBO-0137/P2/21 

Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i 
dostępności do wysokospecjalistycznej 
diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni 
USG Katowickiego Centrum Onkologii w 
nowoczesny aparat ultrasonograficzny. 

375 000,00 8 346 

14 MBO-0032/P2/21 

MOTOCYKLEM SZYBCIEJ – poszkodowani 
szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez 
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w 
Katowicach. Motoambulans sprawdził się w 
innych rejonach Polski – dlaczego nie u 
Nas????? 

181 000,00 2 003 

15 MBO-0057/P2/21 
Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki 
walki. 

68 120,00 1 346 

16 MBO-0061/P2/21 
W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia karate 
dla dzieci. 

40 680,00 1 019 

17 MBO-0038/P2/21 
Wiedza i rozrywka dla Ciebie - zdalny dostęp do 
ebooków, audiobooków i kursów 
multimedialnych. 

36 000,00 815 

18 MBO-0178/P2/21 Orkiestra w Miasta! 35 000,00 340 

Dostępna pula środków: 
800.000,00 
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Podregion 3 obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, 
wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, 
Żory 

Wykorzystane: 
764.796,00 

Pozostało: 
35.204,00 

19 MBO-0034/P3/21 
Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z 
naprawą drogi dojazdowej. 

324 796,00 2 553 

20 MBO-0184/P3/21 

Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i 
dostępności do świadczeń medycznych poprzez 
zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP 
ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
Nr 3 w Rybniku. 

320 000,00 2 512 

21 MBO-0118/P3/21 
Rowerowa Pierwsza Pomoc – plenerowe stacje 
naprawcze w każdej gminie Subregionu 
Zachodniego. 

120 000,00 1 412 

Podregion 4 obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz 
miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice 

Dostępna pula środków: 
750.000,00 

Wykorzystane: 
745.150,00 

Pozostało: 
4.850,00 

22 MBO-0150/P4/21 Drama, kajaki i śpiew – spotkajmy się nad rzeką. 153 000,00 2 070 

23 MBO-0019/P4/21 
Budowa Pszczelego Parku Edukacyjnego na 
terenie Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Radzionkowie. 

129 000,00 1 588 

24 MBO-0199/P4/21 
Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i 
na Małej Panwi. 

205 150,00 1 455 

25 MBO-0156/P4/21 
„Miłość Blanki i Guida” wielkie widowisko 
światłem malowane na fasadzie Pałacu 
Kawalera w Świerklańcu. 

183 000,00 1 007 

26 MBO-0147/P4/21 
„Werci sie robić do bajtli” – śląskie warsztaty 
edukacyjne dla maluchów. 

75 000,00 521 

Podregion 5 obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary 
Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze 

Dostępna pula środków: 
650.000,00 

Wykorzystane: 
628.400,00 

Pozostało: 
21.600,00 

27 MBO-0125/P5/21 

Zakup aparatu ultrasonograficznego 
przenośnego, z głowicą echokardiograficzną 
przezklatkową, głowicą naczyniową dla 
Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu 
Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o. 

310 000,00 2 273 

28 MBO-0041/P5/21 

Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też – 
zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla 
mieszkańców w Siemianowicach Śląskich i 
Piekarach Śląskich. 

144 500,00 1 042 

29 MBO-0228/P5/21 
POMYŚL O ZDROWIU – SPŁYW RZEKĄ 
BRYNICĄ. 

20 000,00 676 

30 MBO-0066/P5/21 

Życie na sportowo – życie na zdrowo: program 
umożliwiający powszechną dostępność usług w 
zakresie kultury fizycznej o wysokim 
standardzie, upowszechniających aktywny styl 
życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii 
(zawody lekkoatletyczne). 

114 200,00 540 

31 MBO-0012/P5/21 
„ŚLĄSKIE – OPOWIEM WAM. RZECZ O 
PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII”. 

39 700,00 200 

Podregion 6 obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski 
oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa 

Dostępna pula środków: 
550.000,00 

Wykorzystane: 
510.240,00 

Pozostało: 
39.760,00 

32 MBO-0079/P6/21 

„Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż 
klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i 
Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie”. 

271 000,00 5 984 
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33 MBO-0094/P6/21 
„Trenuj, Graj, Zwyciężaj – aktywność piłkarska 
dla dzieci”. 

125 040,00 2 525 

34 MBO-0072/P6/21 

Życie na sportowo – życie na zdrowo: program 
umożliwiający powszechną dostępność usług w 
zakresie kulury fizycznej o wysokim standardzie, 
upowszechniających aktywny styl życia oraz 
sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody 
lekkoatletyczne). 

114 200,00 499 

Podregion 7 obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta 
na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec 

Dostępna pula środków: 
750.000,00 

Wykorzystane: 
749.000,00 

Pozostało: 
1.000,00 

35 MBO-0101/P7/21 
Zakup karetki transportowej dla pacjentów 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 
im. Św. Barbary w Sosnowcu. 

375 000,00 1 991 

36 MBO-0075/P7/21 
Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na 
terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu 
utworzenia Laboratorium Snu. 

374 000,00 1 716 

LISTA ZADAŃ DODATKOWYCH 

Dostępna pula wolnych 

środków: 213.446,00 

Wykorzystane: 
189.000,00 

Pozostało: 

24.446,00 

37 MBO-0113/P6/21 

„Wracamy do formy” – festyn rekreacyjno- 

sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe 

z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla 

dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice 

oraz miasta Częstochowa. 

169 000,00 1 997 

38 MBO-0037/P7/21 
Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego 

Sarmatki cheerleraders. Turniej tańca. 
20 000,00 104 

Źródło: opracowanie własne Departament Projektów Regionalnych UMWSL. 
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Wybrane dane statystyczne dotyczące województwa śląskiego na tle innych regionów 

Tabela 35. Pozycja województwa śląskiego w zakresie wartości wybranych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego. 
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PKB na 1 mieszkańca 
(w cenach bieżących) 
(zł)  

2019  2  10  16  9  6  7  1  11  14  12 5  4  13  15  3  8  

WDB na 1 pracującego 
(w cenach bieżących) 
(zł)  

2019  2  10  16  8  9  11  1  7  15  13  4  3  14  12  6  5  

WDB wg grup sekcji 
PKD 2007 (A – 
rolnictwo)  

2019  11 5  3  14 4  10  1  16  15  6  8  13  12  7  2  9 

WDB wg grup sekcji 
PKD 2007 (B-F – 
przemysł)  

2019  4  8  11  12  6  5  1  15  9  16  7  2  14  13  3  10  

WDB wg grup sekcji 
PKD 2007 (G-T – 
usługi)  

2019  5  8  9  15  7  4  1  16  11  14  6  2  13  12  3  10  

Nakłady na działalność 
B+R w relacji do PKB 
(%)  

2019  4 12  6  16  7  1  2  14  5  10  3  8  15 11  9 13 

Przyrost naturalny na 
1 000 mieszkańców  

2020  10  8 12 9 15  2  4  13  5  7 1  14  16  6  3  11 

Współczynnik 
dzietności  

2020 6 8 13  10  5 4  2  15  11  9 1  7  16  12  3  14  

Wskaźnik zatrudnienia 
osób w wieku 20-64 
lata (%) 

2020  5  11 13  9  2  6  1  8  15  7  3 14  10  16  4  12  
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Liczba osób 
pobierających renty z 
tytułu niezdolności do 
pracy z pozarolniczego 
systemu ubezpieczeń 
społecznych na 1 000 
mieszkańców  

2020  8  3  5  1  11  10  15  16  7  14 13  2  12 6  4  9  

Saldo migracji 
wewnętrznych 
na pobyt stały 

2020  4  11  16  8  10  3  1  6  14  9  2  15  13  12 5  7  

Saldo migracji 
zagranicznych na 
pobyt stały  

2020  3  13 5  12 10 2  1  16  6 4  8  15  11 14  7 9  

Wskaźnik urbanizacji 
(%)  

2020  3  10  14  4  7  13  5  12  16  8  6  1  15  9  11  2  

Emisja 
zanieczyszczeń 
pyłowych z zakładów 
szczególnie 
uciążliwych na km2 
(ton/km²)  

2019  6  4  11  13 5  7  9 3  12  15 14  1  2  16  10  8 

Udział odpadów 
komunalnych 
zebranych selektywnie 
w ilości odpadów 
komunalnych ogółem 
(%)  

2019  12  10 1 13  6 4  9 5  8  7 3 2 15 16  11  14  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Powyższa tabela przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą województwa śląskiego oraz jego 

stan środowiska na tle pozostałych regionów Polski. W tabeli pozycję wyższą od województwa 

śląskiego zaznaczono kolorem pomarańczowym, natomiast pozycję niższą kolorem niebieskim.  

Wkład województwa śląskiego w wytwarzanie Produktu Krajowego Brutto jest wysoki, region 

zajmuje w tym względzie 2. miejsce w kraju (prawie 1/8 wartości PKB). Niepokojący jest natomiast 

fakt stopniowego obniżania pozycji województwa w odniesieniu do wartości PKB na 1 mieszkańca 

– w 2019 roku region zajmował 4. pozycję w Polsce, ale od kilku lat obserwuje się wyraźną utratę 

znaczenia względem innych wiodących gospodarczo województw (w szczególności 

mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego). Województwo śląskie jest regionem 

charakteryzującym się znikomym udziałem rolnictwa w strukturze gospodarki – pod względem 

wartości dodanej brutto pochodzącej z tego sektora region zajmuje dopiero 13. miejsce w kraju. 

Zdecydowanie największa część WDB województwa pochodzi natomiast z sektora usług (pod tym 

względem województwo jest na 2. pozycji w Polsce). Również 2. lokatę w kraju zajmuje sektor 

przemysłowy województwa śląskiego, natomiast udział tego sektora w całości wartości dodanej 

wytwarzanej w regionie jest w województwie śląskim najwyższy z wszystkich 16 województw.  

Województwo śląskie charakteryzuje się niekorzystną sytuacją demograficzną. Region, którego 

populacja należy do najliczniejszych w kraju, a gęstość zaludnienia jest zdecydowanie najwyższa, 

co z kolei przekłada się na najwyższy w Polsce stopień urbanizacji, boryka się z problemami 

starzenia społeczeństwa oraz odpływu migracyjnego ludności. Jednocześnie na niskim poziomie 

kształtuje się przyrost naturalny, przyjmujący wartości ujemne (dopiero 14. pozycja w Polsce, 

utrzymanie pozycji w stosunku do roku poprzedniego). Niski przyrost wiąże się bezpośrednio z 

niskim współczynnikiem dzietności. Wprawdzie pozycja województwa nie jest w tym względzie 

najniższa (7. miejsce w Polsce), niemniej wartość współczynnika równa 1,36 kształtuje się 

zdecydowanie poniżej wartości, która uznawana jest za zapewniającą prostą zastępowalność 

pokoleń (2,1). Odpływ migracyjny ludności z województwa śląskiego następuje zarówno poza 

granice kraju, jak również w inne rejony Polski, o czym świadczy ujemne saldo migracji. W zakresie 

migracji wewnętrznych oraz odpływu za granicę region lokuje się na jednym z ostatnich miejsc w 

kraju. 

Województwo śląskie boryka się także z pewnymi problemami dotyczącymi rynku pracy. Świadczy 

o tym relatywnie niski wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku produkcyjnym (dopiero 11. 

miejsce wśród województw), jednocześnie spora jest grupa osób korzystających ze świadczeń 

społecznych związanych z niezdolnością do pracy. Pod względem liczby pobierających renty z 

tego tytułu region jest na 2. miejscu w kraju. 

Województwo śląskie od wielu lat charakteryzuje się najwyższą emisją zanieczyszczeń pyłowych i 

gazowych. Natomiast korzystnym jest fakt, że region jest liderem w zakresie ilości selektywnie 

zbieranych odpadów komunalnych oraz osiąganego poziomu ich recyklingu (udział odpadów 

zbieranych selektywnie i przekazywanych do recyklingu do ogólnej masy wytwarzanych odpadów 

komunalnych jest najwyższy w kraju). 

 


