
   Załącznik  

   do uchwały nr IX/103/11

   Rady Miejskiej w Bytomiu 
   z dnia 23 marca 2011 roku 

 

 
 
 

PLAN ROZWOJU BYTOMIA 

NA LATA 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

  

Urząd Miejski w Bytomiu 

Bytom 2011 

 

 

 
 

 



 2 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 3 

SPIS TREŚCI 
 
 

I. Nawiązanie do miejskiej i europejskiej polityki zintegrowanego zrównoważonego rozwoju .............. 5 
II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Bytomia ....................................................................11 

1. Informacja ogólna ................................................................................................................11 
1.1. Status administracyjny, położenie geograficzne ..............................................................11 

1.2. Środowisko przyrodnicze ...............................................................................................11 

1.3. Powierzchnia, zagospodarowanie przestrzeni ..................................................................12 
1.3.1. Charakterystyka użytkowania nieruchomości gruntowych ........................................12 

1.3.2. Skutki eksploatacji górniczej ..................................................................................13 
1.4. Infrastruktura techniczna ..............................................................................................15 

1.4.1. Komunikacja zewnętrzna ......................................................................................15 
1.4.2. Komunikacja wewnętrzna .....................................................................................16 

1.4.3. System zaopatrzenia miasta w wodę .....................................................................16 

1.4.4. System odprowadzania i oczyszczania ścieków .......................................................17 
1.4.5. System zaopatrzenia miasta w ciepło .....................................................................17 

1.4.6. System zaopatrzenia miasta w gaz ........................................................................17 
1.4.7. System zaopatrzenia miasta w energię elektryczną .................................................17 

2. Demografia Bytomia .............................................................................................................19 

2.1. Liczba ludności .............................................................................................................19 
2.2. Struktura wieku ludności ...............................................................................................19 

2.3. Ruch naturalny i wędrówkowy .......................................................................................20 
2.4. Dochody mieszkańców ..................................................................................................23 

2.5. Podsumowanie .............................................................................................................30 

3. Prognoza demograficzna .......................................................................................................32 
3.1. Prognoza liczby mieszkańców ........................................................................................32 

3.2. Zmiany w strukturze wiekowej mieszkańców ..................................................................32 
4. Badanie opinii mieszkańców Bytomia .....................................................................................34 

5. Badanie szans i aspiracji zawodowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych .............................38 
6. Badanie klimatu przedsiębiorczości w Bytomiu ........................................................................50 

7. Wnioski z diagnozy i opis kluczowego problemu .....................................................................53 

III. Priorytety Planu Rozwoju Bytomia............................................................................................55 
IV. Harmonogram Planu Rozwoju Bytomia .....................................................................................63 

V. Plan finansowy na lata 2011-2014 .............................................................................................67 
VI. Realizacja Planu Rozwoju Bytomia ............................................................................................71 

1. Program – Mieszkaj w Bytomiu ..............................................................................................73 
1.1. Karta programu – Mieszkaj w Bytomiu ...........................................................................75 
1.2. Karty projektów programu – Mieszkaj w Bytomiu ...........................................................78 

2. Program – Bytom skomunikowany .........................................................................................87 
2.1. Karta programu - Bytom skomunikowany .......................................................................89 

2.2. Karty projektów programu – Bytom skomunikowany ......................................................91 
3. Program – Edukacja dla każdego i przez całe życie .................................................................99 

3.1.   Karta programu - Edukacja dla każdego i przez całe życie ................................................ 101 

3.1. Karty projektów programu - Edukacja dla każdego i przez całe życie ............................. 103 
4. Program – Gospodarny Bytom ............................................................................................. 127 

4.1. Karta programu – Gospodarny Bytom .......................................................................... 129 
4.2. Karty projektów programu – Gospodarny Bytom .......................................................... 131 

5. Program – Obywatelski Bytom ............................................................................................. 137 

5.1. Karta programu - Obywatelski Bytom .......................................................................... 139 
5.2. Karty projektów programu – Obywatelski Bytom .......................................................... 142 

6. Program – Kultura bez granic i rekreacja ............................................................................ ..147 
6.1. Karta programu – Kultura bez granic i rekreacja ........................................................... 149 

6.2. Karty projektów programu - Czynny i atrakcyjny wypoczynek ........................................ 152 

7. Program – Sprawna administracja ..................................................................................... ..157 
7.1. Karta programu – Sprawna administracja ..................................................................... 159 

7.2. Karty projektów programu - Sprawna administracja ...................................................... 161 



 4 

VII. Lista podstawowa projektów przewidzianych do realizacji w latach 2011-2014 ....................... 165 

VIII. Lista rezerwowa projektów ................................................................................................ 183 



 5 

 

 

 

 

 

I. NAWIĄZANIE DO MIEJSKIEJ I EUROPEJSKIEJ 

POLITYKI ZINTEGROWANEGO 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

 

 

 

 

 



 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

I. Nawiązanie do miejskiej i europejskiej polityki zintegrowanego 
zrównoważonego rozwoju 

Plan Rozwoju Bytomia jest jednym z istotnych narzędzi wdrażających Strategię Rozwoju Bytomia 
na lata 2009-2020, przyjętą uchwałą nr XLVI/640/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2009 

roku oraz stanowi element wypracowanego modelu zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju 

miasta. Elementem kluczowym modelu jest Strategia Rozwoju Bytomia na lata 2009-2020, która jest 
spójna z politykami rozwoju wyższych szczebli, tj. regionalnym i krajowym. Osiągnięcie założonych 

celów strategicznych jest w dużym stopniu uzależnione od powodzenia wdrażania projektów 
wynikających z dokumentów niższej rangi, takich jak strategie sektorowe czy programy operacyjne 

oraz budowy systemu monitoringu i ewaluacji zintegrowanego zrównoważonego rozwoju Bytomia. 

Zależności pomiędzy różnymi poziomami planowania rozwoju w Bytomiu przedstawia poniższy 
schemat. 

 

 
 

źródło: Opracowanie własne 

 
Oprócz charakteru operacyjnego wobec Strategii Rozwoju Bytomia na lata 2009-2020, plan jest 

komplementarny względem przyjętego uchwałą nr LV/798/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Programu 
Rewitalizacji Bytomia na lata 2007-2020. Ponadto Plan Rozwoju Bytomia włączył dotychczasowy 

Program Inwestycyjny Bytomia. 

W ramach strategii zdefiniowano docelową wizję rozwoju, wyrażającą zasadnicze cechy 
pożądanego stanu miasta oraz pięć priorytetowych dziedzin rozwoju miasta, do których należą: 

► PRIORYTET I: Udogodnienia miejskie, 
► PRIORYTET II: Infrastruktura ochrony środowiska, 

► PRIORYTET III: Kultura wysoka i czas wolny, 

► PRIORYTET IV: Przedsiębiorczość i innowacyjność, 
► PRIORYTET V: Nauka i szkolnictwo wyższe. 

 
Strategia oparta jest na założeniu kompleksowej poprawy sytuacji miasta w perspektywie do roku 

2020. Stąd cele strategiczne i propozycje przedsięwzięć realizacyjnych obejmują szeroki wachlarz 

działań we wszystkich wymiarach funkcjonowania miasta. Urealnieniu osiągnięciu zakładanych 
w strategii celów strategicznych oraz odwróceniu niekorzystnych dla rozwoju Bytomia zmian 

gospodarczych i społecznych służy opracowany Plan Rozwoju Bytomia, zgodnie z  którym 
w najbliższych latach należy skoncentrować środki na kluczowych, dla osiągnięcia strategicznych 

celów, priorytetach planu: 
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Strategia Rozwoju Bytomia 

 

Karta Lipska  

Udogodnienia 

miejskie 

Infrastruktura 

ochrony 

środowiska 

Kultura wysoka  

i czas wolny 

Przedsiębiorczość  

i innowacyjność 

Nauka  

i szkolnictwo 

wyższe 

1. Integrowanie miejskiej polityki 

rozwoju 
     

2. Kreowanie i zapewnienie wysokiej 

jakości przestrzeni publicznych 
     

3. Modernizacja sieci infrastruktury i 

poprawa efektywności energetycznej 
     

4. Pro-aktywna innowacja oraz polityka 

edukacyjna 
     

5. Regeneracja obszarów „ubogich” 

(deprived areas) 
     

6. Poprawa środowiska fizycznego      

7. Wzmocnienie lokalnej gospodarki 

oraz polityki rynku pracy 
     

8. Pro-aktywna edukacja i polityka 

edukacyjna dla dzieci i młodzieży 
     

9. Promocja efektywnego i niedrogiego 

transportu miejskiego 
     

 

 

► Bytom – tu się dobrze mieszka – priorytet ukierunkowany na poprawę atrakcyjności 

zamieszkania w Bytomiu; 

► Pracuj w Bytomiu – priorytet ukierunkowany na stworzenie warunków dla podejmowania 
działalności gospodarczej i pozyskania atrakcyjnych miejsc pracy; 

► Inwestuj w siebie – ucz się w Bytomiu – priorytet ukierunkowany na stworzenie 
warunków rozwoju dla ludzi młodych i wszystkich, którzy potrzebują nowych i wyższych 

kwalifikacji; 

► Bytom - dobra energia Śląska – priorytet ukierunkowany na stymulowanie wszelkich 
możliwych form integracji i aktywności mieszkańców oraz na budowanie tożsamości miasta 

i więzi lokalnych; 
► W Bytomiu - bliżej świata – priorytet ukierunkowany na tworzenie warunków współpracy 

i otwarcia się na świat. 
 

Niezwykle ważne w kontekście zintegrowanego zrównoważonego rozwoju Bytomia jest 

uwzględnienie założeń Karty Lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich 
w wypracowywanej polityce rozwoju. W ramach Karty Lipskiej zdefiniowano dwa generalne zalecenia 

dla miast realizujących politykę zrównoważonego rozwoju: 
► wykorzystanie na większą skalę zintegrowanego podejścia do polityki rozwoju miejskiego; 

► zwrócenie szczególnej uwagi na najuboższe dzielnice w kontekście miasta jako całości. 

Zdefiniowane w ramach Karty dziedziny interwencji można odnieść do priorytetów Strategii 
Rozwoju Bytomia, co przedstawiono na poniższym schemacie: 

 

pełna zgodność 
 
 pośrednia zgodność 

 

źródło: A. Drobniak, Wytyczne dla koncepcji monitoringu i ewaluacji rozwoju miasta Bytomia, Katowice 2010. 

 

Podsumowując, zarówno Strategia Rozwoju Bytomia, jak i Plan Rozwoju Bytomia, nie tylko 

odpowiadają na wyzwania stojące przed Bytomiem, ale wpisują się także w szerszy kontekst polityki 
zintegrowanego zrównoważonego rozwoju, definiowanego na poziomie europejskim. 

W momencie przygotowywania Planu Rozwoju Bytomia trwały prace nad wypracowaniem 

koncepcji systemu monitoringu i ewaluacji zintegrowanego zrównoważonego rozwoju Bytomia.          
U podstaw koncepcji leży założenie pomiaru dynamiki zmian w najważniejszych obszarach 

funkcjonowania miasta w odniesieniu do wybranych miast polskich. Docelowo system monitoringu      
i ewaluacji będzie również służył pomiarowi postępu we wdrażaniu Planu Rozwoju Bytomia na lata 

2011-2014, jak również Strategii Rozwoju Bytomia na lata 2009-2020 i innych dokumentów 

programowych. 
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II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Bytomia 

1. Informacja ogólna 

1.1. Status administracyjny, położenie geograficzne 

Bytom jest miastem położonym w południowej Polsce, w województwie śląskim, w blisko 

2 milionowej aglomeracji Metropolii Silesia. Leży w południowo-zachodniej części Wyżyny Śląskiej 

i znajduje się na średniej wysokości 280-290 m n.p.m. Położenie geograficzne Bytomia wyznaczają 
współrzędne: 50o19' i 50o26' szerokości oraz 18o47' i 18o58' długości geograficznej. Ukształtowanie 

terenu miasta jest urozmaicone, gdyż tworzą je liczne wzniesienia i obniżenia powierzchni. 
Bytom obejmuje obszar o powierzchni 69,44 km2 i sąsiaduje z następującymi gminami oraz 

miastami: Chorzowem, Piekarami Śląskimi, Radzionkowem, Rudą Śląską, Świętochłowicami, 
Tarnowskimi Górami, Zabrzem i Zbrosławicami. Łączna długość granic administracyjnych miasta 

wynosi 54,32 km.  

Najważniejszymi atutami lokalizacyjnymi miasta są przede wszystkim: centralne położenie 
w województwie śląskim oraz przebiegające przez Bytom główne szlaki komunikacyjne. System 

połączeń komunikacyjnych miasta uzupełnia bliskość autostrady A-4, Drogowej Trasy Średnicowej, 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, który zapewnia stałe połączenia 

z najważniejszymi portami lotniczymi w całej Europie, a także Kanału Gliwickiego – śródlądowego 

portu rzecznego łączącego się  z rzeką Odrą.  
Lasy, grunty leśne i tereny rolne to istotne elementy wpływające na zagospodarowanie i rozwój 

przestrzenny Bytomia, gdyż zajmują one około 43,5% powierzchni miasta. 
Centralny obszar miasta zajmuje Wyżyna Miechowicka otoczona od północy dolinami Dramy, 

Szarlejki i Brynicy, od południa Bytomką, natomiast od wschodu Wyżyna Miechowicka przechodzi 
w Wyżynę Siemianowicką. Północna część Bytomia znajduje się na terenie Garbu Tarnogórskiego. 

1.2. Środowisko przyrodnicze 

Cechą wyróżniającą Bytom wśród innych miast Aglomeracji Górnośląskiej jest znaczący udział 
terenów zielonych o walorach ekologicznych i rekreacyjnych. Prawie połowa powierzchni miasta zajęta 

jest przez lasy, parki, obszary cenne przyrodniczo, tereny otwarte obejmujące uprawy rolne, łąki, 
pastwiska, nieużytki z zielenią nieurządzoną, tereny zieleni normowanej jak: tereny z zielenią 

izolacyjną (pasy przydrożne), ogródki działkowe, cmentarze, zieleńce. Wśród terenów zielonych na 

obszarze Bytomia przeważa zwarty kompleks leśny o powierzchni ok. 1 436 ha, stanowiący ponad 
20% powierzchni miasta, obejmujący m.in.: dolinę potoku Rokitnickiego i potoku Segiet, Las Piekielec, 

Las Hipolit, Rezerwat Leśny Segiet, wyrobisko dolomitu „Blachówka”, Dolinę Trzech Stawów, Park 
im. E. Osmańczyka. Część południowa tego kompleksu znajduje się bezpośrednio pod wpływem szkód 

górniczych, które powodują znaczną dewastację drzewostanu.  

Na obszarze miasta funkcjonuje 6 parków, wśród których trzy posiadają wartość historyczną i są 
wpisane do rejestru zabytków: 

► Park Miejski 31,6 ha (wpisany do rejestru zabytków), 
► Park Fazaniec 16,9 ha (wpisany do rejestru zabytków), 

► Park Ludowy w Miechowicach 14,0 ha (wpisany do rejestru zabytków), 
► Park Mickiewicza   8,9 ha, 

► Park Łagiewnicki   3,4 ha, 

► Park Grota w Suchej Górze   2,6 ha. 
 

W śródmieściu bogatą strukturę roślinności drzewiastej posiadają także cmentarze – katolickie, 
ewangelicki, żydowski i komunalny. Podobną funkcję, choć w mniejszej skali, pełnią cmentarze 

pozostałych dzielnic miasta Bytomia. 
Na obszarze Bytomia znajdują się także obszary cenne przyrodniczo. Do najcenniejszych ze 

względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych należą: Rezerwat „Segiet” – na pograniczu 

Bytomia i Tarnowskich Gór, stanowisko dokumentacyjne przyrody „Blachówka” w wyrobisku dolomitu 
w kamieniołomie Blachówka, zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły”, usytuowany na 

pograniczu Bytomia i Chorzowa, obejmujący nieużytki, grunty rolne, zbiorniki wodne i hałdy. 
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Rezerwat Segiet obejmuje Las Segiecki porastający Srebrną Górę, stanowiącą część Garbu 

Tarnogórskiego, będącego najwyższą częścią Wyżyny Śląskiej. Flora tego rezerwatu obejmuje gatunki 

drzewiaste i roślin zielonych. W otulinie rezerwatu znajduje się kilkanaście zbiorników wodnych.  
Kamieniołom Blachówka to stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej powierzchni 

wyrobiska 6 ha, będącego pozostałością po kamieniołomie. W wyniku wielowiekowej działalności 
górniczej powstały usypiska, wyrobiska odkrywkowe, chodniki podziemne, sztolnie i szyby. 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Żabie Doły obejmuje obszar 226,24 ha, a celem jego ochrony 

prawnej jest zachowanie środowiska przyrodniczego stawów, gruntów rolnych, nieużytków. Głównym 
elementem krajobrazu Żabich Dołów jest kompleks zbiorników wodnych otoczonych hałdami, 

osadnikami, płatami roślinności wysokiej. 

1.3. Powierzchnia, zagospodarowanie przestrzeni 

Ogólna powierzchnia miasta Bytomia wynosi 69,44 km2. Podział własności gruntów wg stanu na 
koniec 2009 r. przedstawiał się następująco: 

► grunty Skarbu Państwa 9,48 km2, tj. 13,6% 

► grunty  komunalne 9,66 km2, tj. 13,9% 
► własność prywatna  8,95 km2, tj. 12,9% 

► własność spółdzielcza 1,5 km2,   tj.  2,2% 
► pozostałe grunty  39,85 km2, tj. 57,4% 

 

Tabela nr 1: Podział własności gruntów miasta 

Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Lata 

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

Powierzchnia miasta 
ogółem, w tym: 

km2 69,43 100 69,44 100 69,44 100 69,44 100 69,44 100 

grunty Skarbu Państwa km2 12,89 18,6 12,67 18,3 10,63 15,3 10,08 14,5 9,48 13,6 

grunty komunalne km2 17,71 25,5 17,99 25,9 17,99 25,9 10,44 15,0 9,66 13,9 

własność prywatna km2 8,89 12,8 8,88 12,8 8,82 12,7 8,87 12,8 8,95 12,9 

własność spółdzielcza km2 1,65 2,4 1,62 2,3 1,58 2,3 1,54 2,2 1,50 2,2 

pozostałe grunty km2 28,29 40,7 28,28 40,7 30,42 43,8 38,51 55,5 39,85 57,4 

* W 2006 r. nastąpiła zmiana – inne jednostki publiczne przeszły do pozostałych a wprowadzono grunty Skarbu Państwa. 
 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Geodezji UM w Bytomiu 
 

Grunty Skarbu Państwa oraz grunty komunalne stanowią bardzo zbliżony udział w ogólnej 
powierzchni gruntów, który kształtuje się na poziomie około 14%.  

1.3.1. Charakterystyka użytkowania nieruchomości gruntowych 

Tabela nr 2: Użytkowanie nieruchomości gruntowych w Bytomiu 

Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Lata 

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

Powierzchnia miasta 
ogółem, w tym: 

km2 69,43 100 69,44 100 69,44 100 69,44 100 69,44 100 

użytki rolne km2 15,79 22,7 15,72 22,6 15,70 22,6 15,69 22,6 15,66 22,6 

lasy i grunty leśne km2 14,49 20,9 14,51 20,9 14,51 20,9 14,47 20,8 14,53 20,9 

grunty pod zabudowę 
mieszkaniową 

km2 10,93 15,7 10,90 15,7 10,87 15,7 10,80 15,6 10,77 15,5 

grunty pod zabudowę 
przemysłową 

km2 9,50 13,7 9,52 13,7 9,41 13,6 9,39 13,5 9,30 13,4 

nieużytki km2 5,67 8,2 5,64 8,2 5,57 8,0 5,59 8,1 5,62 8,1 

inne km2 13,05 18,8 13,15 18,9 13,38 19,2 13,50 19,4 13,56 19,5 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Geodezji UM w Bytomiu 
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Dane dotyczące ilości i sposobu użytkowania gruntów w obszarze miasta wskazują, że ponad 22% 

ogólnej powierzchni stanowią użytki rolne. Kolejną lokatę zajmują lasy i grunty leśne (20,9%) oraz 

inne grunty, w tym: grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny pod wodami,                            
rekreacyjno-wypoczynkowe, komunikacje, zurbanizowane tereny niezabudowane, inne tereny 

zabudowane (19,5%). 

1.3.2. Skutki eksploatacji górniczej 

Górnictwo od wieków było symbolem Górnego Śląska. W rejonie Bytomia początki kopalnictwa 

sięgają XV wieku. Do połowy XX wieku przedmiotem eksploatacji były głównie rudy cynku i ołowiu, 
a w drugiej połowie XIX wieku rozpoczęto eksploatację węgla kamiennego i prowadzono ją równolegle 

z eksploatacją rudną. Po zakończonej eksploatacji rud cynku i ołowiu pozostało wiele szybików 
o nieznanym sposobie likwidacji. 

Eksploatacja węgla kamiennego prowadzona była głównie systemem z zawałem stropu, jedynie 
w filarze ochronnym śródmieścia Bytomia systemem z podsadzką hydrauliczną. 

Prowadzona eksploatacja górnicza wywołała skutki na powierzchni terenu górniczego w postaci 

obniżeń terenu. Brak jest informacji o pomiarach geodezyjnych obniżeń terenu górniczego przed 
1945 r. 

Obecnie sieć pomiarowa obejmuje cały teren chroniony śródmieścia Bytomia oraz przyległe rejony 
obejmujące teren górniczy. 

Istniejąca sieć geodezyjna pomiarów deformacji składa się z ok. 3 500 punktów obserwacyjnych 

zgrupowanych w 20 liniach biegnących wzdłuż ulic w kierunku północ-południe i wschód-zachód 
(punkty ziemne) oraz z punktów rozproszonych (ściennych) zastabilizowanych na budynkach. 

Pomiary wskaźników deformacji terenu wykonywane są dwa razy w roku, w cyklu wiosennym 
i jesiennym. 

W wyniku prowadzonej od 1949 roku eksploatacji górniczej w filarze ochronnym śródmieścia 
Bytomia na terenie chronionym powstała rozległa niecka obniżeniowa. Maksymalne obniżenie terenu 

powstałe w okresie od maja 1949 roku do kwietnia 1999 roku wynosi 6,77m i wystąpiło w rejonie 

ul. Powstańców Śląskich 50. Obniżeniom powyżej 5m uległa część śródmieścia. W rejonach 
następujących ulic nastąpiły obniżenia: 

► ul. Witczaka - ok. 2,0 – 3,0 m 
► ul. Powstańców Śląskich - ok. 2,5 – 3,5 m  

► ul. Prusa - ok. 2,5 – 4,0 m  

► ul. Fałata - ok. 4,0 m  
► Al. Legionów - ok. 4,9 – 5,0 m   

► ul. Smolenia - ok. 5,5 – 6,0 m  
► ul. Piłsudskiego – Powstańców Warszawskich - ok. 6,5 m  

► Plac Kościuszki, Rynek, Krakowska - ok. 2,5 – 4,5 m  

► ul. Katowicka - ok. 1,5 - 4,0 m  
► ul. Moniuszki - ok. 2,0 – 4,0 m  

► ul. Dworcowa - ok. 4,0 m  
► ul. Jagiellońska - ok. 3,5 m  

► ul. Karola Miarki - ok. 1,5 – 2,0 m  
► ul. Składowa, Pułaskiego, Wrocławska - ok. 2,0 – 4,5 m  

► ul. Chrzanowskiego, Batorego, Wrocławska - ok. 4,9 – 6,0 m 

 
Maksymalne wartości obniżeń terenu mierzonych w liniach obserwacyjnych w okresie od kwietnia 

1999 roku do października 2009 roku (ostatnie 10 lat) przedstawiają się następująco:  
► Rejon ulic Piłsudskiego, Smolenia, Al.Legionów, Fałata,  

Woźniaka, Piekarskiej, Żeromskiego  - od 0,2 - 0,5 m 

► Rejon ulic Bolesława Prusa, Orląt Lwowskich, Powstańców Śląskich - od 0,5 - 0,6 m  
► Rejon cmentarza Komunalnego, ul. Fredry Kruszcowej - od 0,6 - 1,8 m  

► Rejon ulic Kwiatowej, Towarzyskiej, Zielonej - od 1,8 - 2,2 m  
 

Poza terenem chronionym pomiary geodezyjne prowadzone były w różnych interwałach 
czasowych i w różnych rejonach kopalni oraz z różną częstotliwością. 

W obrębie obszaru górniczego KWK „Bobrek-Centrum” Ruch Bobrek w ubiegłym wieku i pierwszej 

połowie obecnego stulecia prowadzona była płytka eksploatacja rud cynku i ołowiu na głębokości 
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od 20 do 80 m pod powierzchnią terenu. Jej zasięg i stan likwidacji zrobów są niepewne, ale z dużym 

prawdopodobieństwem można przyjąć, że zroby tej eksploatacji częściowo lub całkowicie uległy 

rekonsolidacji. Choć tereny płytkiej eksploatacji zostały zinwentaryzowane, należy liczyć się przy 
projektowaniu i realizacji działalności inwestycyjnej z występowaniem pustek poeksploatacyjnych. 

Z tych przyczyn plany zagospodarowania przestrzennego w obszarach płytkiej eksploatacji, powinny 
uwzględniać badania dylatacyjne podłoża gruntowego, a na ich podstawie opracowania ewentualnych 

robót uzdatniających teren adekwatnie do koncepcji jego zagospodarowania. 

Analizując wpływy podziemnej eksploatacji górniczej na przeobrażenia powierzchni w terenie 
górniczym można stwierdzić, że wpływy te będą miały generalnie charakter deformacji ciągłych. 

Wyliczone prognozowane wielkości deformacji są wielkościami czasowo-ekstremalnymi, związanymi 
z przemieszczeniami się niecki dynamicznej, a więc działającymi przez stosunkowo krótki okres czasu. 

W istocie końcowe wielkości wskaźników deformacji – odkształceń poziomych, ekstremalnych 
w czasie, mogą okazać się niższe. 

Najbardziej wiarygodnym parametrem opisującym poziom i zakres deformacji powierzchni jest 

osiadanie terenu górniczego, które rejestrowano w sposób usystematyzowany od lat 60-tych drogą 
cyklicznych pomiarów niwelacyjnych, prowadzonych głównie w terenach zabudowy mieszkalnej 

(punkty rozproszone, ziemne i ścienne). Z uwagi na zachodzące w terenie zmiany 
w zagospodarowaniu gruntów lub prowadzone roboty remontowe i nowe inwestycje, część pomiarów 

rejestrujących wpływy eksploatacji górniczej pozwala tylko na fragmentaryczne śledzenie procesu 

deformacji terenu. 
Osiadania terenu określone na podstawie obserwacji prowadzonych od 1965 roku na liniach 

pomiarowych w granicach filarów ochronnych dzielnic Karb i Miechowice przedstawiają się 
następująco: 

► dzielnica Karb (filar ochronny) 
Osiadania terenu w okresie od VI 1965r. do 1999r. 

- rejon ul. Św. Marka - ok. 15 m 

- skrzyżowanie ul. Miechowickiej i ul. Celnej - ok.   7 m  
- rejon Kościoła p.w. Dobrego Pasterza - ok.   0,3 m  

Osiadania terenu w okresie od XI 1999r. do XI 2009r.  
- rejon ul. Św. Marka - ok.   3 m  

- skrzyżowanie ul. Miechowickiej i ul. Celnej - ok.   1,5 m  

- rejon Kościoła p.w. Dobrego Pasterza - ok.   0,01 m 

► dzielnica Miechowice (filar ochronny) 

Osiadania terenu w okresie od VI 1965r. do XI 1999r.  
- rejon Placu Słonecznego - ok. 14,5 m 

- rejon Kościoła p.w. Bożego Ciała - ok.   3,4 m  

- rejon Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego - ok.   7,3 m 
- rejon Kościoła p.w. Św. Krzyża - ok. 11,4 m  

- rejon skrzyżowania ul. Miechowickiej  
z Al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego - ok.   6,5 m 

Osiadania terenu w okresie od XI 1999r. do 2009r.  
- rejon Placu Słonecznego - ok.   4 m  

- rejon Kościoła p.w. Bożego Ciała - ok.   0,4 m 

- rejon Kościoła Ewangelicko -  Augsburskiego - ok.   2,3 m 
- rejon skrzyżowania ul. Miechowickiej  

z Al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego - ok.   1,3 m 
 

Obecnie w granicach administracyjnych miasta ekspolatację prowadzą: 

► Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Bobrek – Centrum” (byłe ZG „Bytom III”  
i ZG „Centrum”) oraz Oddział ZG „Piekary” (w rejonie byłego ZG „Bytom II”). 
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Mapa nr 1: Bytom z zaznaczeniem terenów górniczych 

 

1.4. Infrastruktura techniczna 

1.4.1. Komunikacja zewnętrzna 

Drogi krajowe 
Przez Bytom przebiegają następujące ciągi dróg krajowych: 

► DK nr 78 (relacji: Chałupki – Wodzisław Śl. - Rybnik – Gliwice – Bytom – Katowice - Pyrzowice 
- Siewierz – Zawiercie – Chmielnik) ulicą Żołnierską, 

► DK nr 79 (relacji: Warszawa – Sandomierz – Kraków – Katowice – Bytom) ulicą Chorzowską, 
► DK nr 88 (relacji: Strzelce Opolskie – Gliwice – Bytom) Alejami Jana Nowaka Jeziorańskiego, 
► DK nr 94 (relacji: Legnica – Wrocław – Opole – Bytom – Sosnowiec – Olkusz – Kraków) 

ulicami Ks. Frenzla, Miechowicką, Wrocławską, Kolejową, Miarki, Siemianowicką, 
Kwietniewskiego, Piłsudskiego i Witczaka. 

Kolej 

Sieć kolejowa PKP zapewnia połączenia Bytomia m.in. z miastami: Częstochową, Gliwicami, 
Gdańskiem, Gdynią, Katowicami, Kołobrzegiem, Krakowem, Łebą, Piłą, Poznaniem, Szczecinem, 

Świnoujściem i Zakopanem. Bytom posiada połączenia podmiejskie z większością miast naszego 
regionu. 

Ponadto z Bytomia do Miasteczka Śląskiego przez Tarnowskie Góry (w sezonie letnim 
i okazjonalnie w zimowym) kursuje Górnośląska Kolej Wąskotorowa, której operatorem jest 

Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, posiadające licencję na wykonywanie transportu 

kolejowego. 

Lotnisko 

Stałe połączenia lotnicze krajowe i zagraniczne, a także połączenia czarterowe umożliwia 
znajdujący się w odległości ok. 20 km od Bytomia Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” 

w Pyrzowicach. Największą ze wszystkich inwestycji, realizowanych przez ponad 16 lat funkcjonowania 
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Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., jest oddany do użytku Terminal Pasażerski B, dzięki 

któremu na pyrzowickim lotnisku może zostać rocznie odprawionych w komfortowych warunkach do  

3,6 mln pasażerów. W 2009 r. otwarto pierwsze, i jak dotąd jedyne regularne, połączenie z portu 
regionalnego na Ukrainę.  

Inni przewoźnicy 
Komunikację pozamiejską realizuje także sieć linii autobusowych PKS, które zapewniają 

bezpośrednie połączenia z miastami, takimi jak m.in.: Kielce, Kraków, Krosno, Krynica-Zdrój, Opole, 

Mrzeżyno, Zakopane, Sanok, Tarnów, Wrocław. 
Połączenia autobusowe, w szczególności do krajów europejskich, takich jak: Austria, Belgia, 

Białoruś, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, 
Wielka Brytania oraz Włochy zapewnia przystanek komunikacji międzynarodowej zlokalizowany 

w Bytomiu przy C.H. Plejada. 

1.4.2. Komunikacja wewnętrzna 

Układ drogowy 

Sieć dróg w Bytomiu stanowią drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Ogólna długość 
dróg znajdujących się w granicach Bytomia na koniec 2009 r. wynosiła 246,07 km. Miernik 

charakteryzujący układ ulic według klasyfikacji administracyjnej w 2009 r. przedstawiał się 
następująco: 

► drogi krajowe 29,51 km (12,0%), 
► drogi wojewódzkie 5,52 km   (2,2%), 
► drogi powiatowe  56,35 km (22,9%), 
► drogi gminne 154,69 km (62,9%). 

Komunikacja masowa 

Bytom posiada dobrze rozwiniętą sieć połączeń drogowych oraz torowych. Organizatorem 
komunikacji zbiorowej jest Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 

w Katowicach. Teren Bytomia obsługiwany jest przez kilkunastu przewoźników z: Katowic, Sosnowca, 

Tarnowskich Gór, Gliwic, Chorzowa, Pacanowa, Piekar Śląskich, Świerklańca, Tychów, Jaworzna, Rudy 
Śląskiej, Nowego Chechła, Żor oraz Zbrosławic. 

Komunikację tramwajową na terenie całej aglomeracji realizuje przedsiębiorstwo Tramwaje 
Śląskie S.A. W dzielnicy Stroszek zlokalizowana jest jedna z zajezdni tramwajowych, funkcjonująca      

w ramach Rejonu Komunikacyjnego nr 3 w Gliwicach. 

W 2009 r. mieszkańcy mogli korzystać z 49 linii autobusowych o łącznej długości 409,15 km 
i 10 linii tramwajowych o łącznej długości torowisk 49,85 km, w tym: 

► 43 linii autobusowych ponadlokalnych – w tym 3 linii przyspieszonych, 
► 6 linii autobusowych lokalnych; 
► 7 linii tramwajowych ponadlokalnych, 
► 3 linii tramwajowych lokalnych. 
 

Na terenie miasta usytuowane były 132 przystanki, w tym: 
► autobusowych - 86, 
► tramwajowych - 27, 
► autobusowo-tramwajowych - 19. 

1.4.3. System zaopatrzenia miasta w wodę 

Sieć wodociągowa 
Producentem i hurtowym dostawcą wody przeznaczonej do spożycia jest Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach. Zadania związane z infrastrukturą wodociągową 
i kanalizacyjną na terenie naszego miasta realizowane są przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o.o. Zadania spółki obejmują zaopatrzenie miasta w wodę i sprzedaż wody odbiorcom, odbiór 

i oczyszczanie ścieków oraz eksploatacje: sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków 
i obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W ramach spółki prowadzone są także prace 

remontowe, modernizacje sieci, inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz eksploatacja 
składowiska odpadów komunalnych.  
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Łączna długość sieci wodociągowych na koniec 2009 r. wynosiła 408,1 km, w tym: 

► sieć magistralna 12,7 km, 

► sieć rozdzielcza 297,8 km, 
► podłączenia 97,6 km. 

 
Od 2005 r. długość sieci wodociągowej wzrosła o 32,1 km. Miernik określający długość sieci 

magistralnej i rozdzielczej przypadającej na km² obszaru miasta w 2009 r. osiągnął wielkość 

4,47 km/km² (w 2005 r. – 4,17 km/km²). 

1.4.4. System odprowadzania i oczyszczania ścieków 

Odprowadzanie ścieków 
System sieci kanalizacyjnej miasta obejmuje sieci: sanitarną, deszczową, ogólnospławną oraz 

podłączenia do budynków. Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez BPK Sp. z o.o. w 2009 r. 
wynosiła 449,1 km, w tym: 

► sieć sanitarna  167,8 km, 

► sieć deszczowa 137,3 km, 
► sieć ogólnospławna 78,2 km, 

► podłączenia 65,8 km. 

Oczyszczanie ścieków 

W 2009 r. w Bytomiu funkcjonowały trzy oczyszczalnie ścieków (bez oczyszczalni „Stolarzowice” 

i „W.O.R.D.” – ze względu na małą przepustowość oraz od czerwca 2009 r. bez oczyszczalni Rozbark – 
z powodu zlikwidowania) posiadające pozwolenia wodno-prawne o łącznej przepustowości 

51 500 m³/dobę. Łącznie w 2009 r. odprowadzono miejską siecią kanalizacyjną 6 654,46 tys. m³ 
ścieków. 

1.4.5. System zaopatrzenia miasta w ciepło 

Głównym producentem energii cieplnej w mieście jest Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A., 

natomiast zadania w zakresie dostarczenia energii cieplnej dla celów grzewczych oraz ciepłej wody 

użytkowej w obszarze naszego miasta wykonuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ZEC 
Bytom posiada jedną czynną elektrociepłownię „Miechowice” w układzie kolektorowym z możliwością 

pracy kondensacyjnej, bez szczytowych kotłów wodnych. EC Miechowice posiada jeden pracujący 
turbozespół TG1 o mocy 55 MW oraz cztery kotły parowe o osiągalnej mocy 368 MW. Na koniec 

2009 r. długość sieci cieplnej wynosiła 112,8 km. Wielkość zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej 

w 2009 r. wynosiła 221,79 MW. Największymi odbiorcami ciepła na przełomie ostatnich pięciu lat były 
spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi. 

1.4.6. System zaopatrzenia miasta w gaz 

Na terenie Bytomia eksploatację sieci gazowej prowadzi Górnośląska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. w Zabrzu – Rozdzielnia Gazu w Bytomiu. Bytom zaopatrywany jest w gaz wysokometanowy 

o wartości opałowej 36,23 MJ/m³ i cieple spalania 40,17 MJ/m³. Dystrybucja gazu odbywa się 
z wykorzystaniem sieci rozdzielczej średnio- i niskoprężnej. Na terenie Bytomia zlokalizowane są cztery 

stacje redukcyjno pomiarowe I stopnia o łącznej przepustowości 11 200 m3/h oraz 15 stacji 
redukcyjno pomiarowych II stopnia o łącznej przepustowości 26 800 m3/h. 

Długość sieci gazowej (bez przyłączy) w mieście na koniec 2009 r. wynosiła 278,8 km., a ogólna 
liczba użytkowników gazu wynosiła 53 903, w tym zdecydowaną większość odbiorców stanowiły 

gospodarstwa domowe. Zużycie gazu ogółem wyniosło 16 772 tys. m³. 

1.4.7. System zaopatrzenia miasta w energię elektryczną 

Główną rolę w zasilaniu obszaru miasta Bytom z Krajowego Systemu Przesyłowego odgrywa stacja 

400 kV/110 kV GSZ Rokitnica, zlokalizowana w odległości nieco ponad 3 km od zachodniej granicy 
miasta. Wymieniona stacja jest punktem połączenia systemu przesyłowego NN z siecią rozdzielczą 

WN, której głównym właścicielem jest Vattenfall Distribution Poland S.A. 

W układzie normatywnym zasilanie odbiorców z terenu miasta odbywa się za pomocą dziewięciu 
stacji GPZ na poziomie napięcia 110 kV.  
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System dystrybucji energii elektrycznej na terenie miasta funkcjonuje na dwóch poziomach 

średniego napięcia, tj. 20 kV i 6 kV. Właścicielem sieci rozdzielczej na terenie Bytomia jest głównie 

Vattenfall Distribution Poland S.A. Lokalnie występują sieci rozdzielcze średniego napięcia, których 
właścicielem są: PKP Energetyka S.A. oraz Kompania Węglowa S.A.  

Do zasilania odbiorców z terenu miasta służy łącznie 459 stacji transformatorowych SN/nN, 
wyposażonych w 494 transformatory o łącznej mocy zainstalowanej sięgającej 168 MVA. Łączna moc 

przyłączeniowa odbiorców przyłączonych do sieci na rozpatrywanym obszarze wynosi ok. 80 MW. 

Na obszarze miasta zlokalizowano jedno źródło służące wytwarzaniu energii elektrycznej, 
tj. Elektrociepłownię „Miechowice”, która należy do Zespołu Elektrociepłowni Bytom S.A. Z Krajowym 

Systemem Elektroenergetycznym, elektrociepłownia połączona jest dwutorową linią 110 kV łączącą 
rozdzielnię elektroenergetyczną elektrociepłowni 110 kV z GSZ Rokitnica. 
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2. Demografia Bytomia 

2.1. Liczba ludności 

Wykres nr 1: Liczba mieszkańców Bytomia  w latach 2005-2009 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach 

 
Na 31 grudnia 2009 r., według danych Urzędu Statystycznego w Katowicach, Bytom liczył 182 749 

mieszkańców. Gęstość zaludnienia wyniosła 2 631 osób na 1 km2 powierzchni miasta. Liczba ludności 
z roku na rok wykazuje tendencje malejące. Na przestrzeni lat 2005-2009 liczba ta zmniejszyła się 

o 5 194, tj. o 2,8 %. Natomiast w porównaniu do 2008 r. liczebność mieszkańców uległa obniżeniu 

o 1 080 tj. o 0,7%. Na zmniejszającą się liczbę ludności mają wpływ utrzymujące się ujemne saldo 
przyrostu naturalnego i ujemne saldo migracji. 

2.2. Struktura wieku ludności 

W strukturze mieszkańców Bytomia wg grup ekonomicznych na koniec 2009 r. udział osób 

w wieku przedprodukcyjnym wynosił 16,6%, w wieku produkcyjnym 64,7%, a w wieku 
poprodukcyjnym 18,7%. 

 

Wykres nr 2: Mieszkańcy Bytomia wg grup ekonomicznych 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach 
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W porównaniu do 2005 r. udział poszczególnych grup ekonomicznych w ogólnej liczbie ludności 

zmienił się następująco: 

► liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się o -1,6%, 
► liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o -0,3%, 

► liczba osób w wieku poprodukcyjnym zwiększyła się o 1,9%. 

 

Tabela nr 3: Struktura ludności Bytomia wg grup ekonomicznych 

Grupy ekonomiczne 
mieszkańców 

Płeć 
2005 r. 2009 r. 

liczba % liczba % 

Ogółem 

Kobiety 96 898 51,6 94 462 51,7 

Mężczyźni 91 045 48,4 88 287 48,3 

Razem 187 943 100 182 749 100 

Wiek  
przedprodukcyjny 

K 16 551 8,8 14 740 8,1 

M 17 598 9,4 15 612 8,5 

R 34 149 18,2 30 352 16,6 

Wiek  
produkcyjny 

K 59 216 31,5 56 925 31,1 

M 63 062 33,5 61 385 33,6 

R 122 278 65 118 310 64,7 

Wiek  
poprodukcyjny 

K 21 131 11,3 22 797 12,5 

M 10 385 5,5 11 290 6,2 

R 31 516 16,8 34 087 18,7 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach 

 

Wybrane wskaźniki demograficzne dot. mieszkańców Bytomia kształtują się kolejno: 
► na 100 mężczyzn podobnie jak w latach poprzednich przypadało 107 kobiet, 

► na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 54,5 osoby w wieku nieprodukcyjnym, 
wskaźnik od 2005 r. wzrósł o 0,8 osoby,  

► wskaźnik starości demograficznej wynosił 21,2% i wzrósł w porównaniu do 2005 r. o 2,1%.1 

2.3. Ruch naturalny i wędrówkowy 

Wykres nr 3: Migracje ludności w latach 2005-2009 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach 

 

                                                 
1
 Według kryteriów przyjętych w demografii, społeczność uznaje się za starą demograficznie, jeśli odsetek osób w wieku  

    60 lat i więcej wynosi co najmniej 12 % jej ogółu. 
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W porównaniu do roku 2005 liczba ludności napływająca do miasta zmniejszyła się o 121 osób, 

przy czym liczba osób emigrujących z miasta również zmalała o 285. Saldo migracji utrzymuje się na 

poziomie ujemnym, jednak przy zestawieniu z 2005 r. wzrosło o 164 tj. o 15,1%. Ostatnie dodatnie 
saldo migracji wystąpiło na przestrzeni lat 90-tych i zmniejszyło się z +1224 w 1990 r. do –922 

w 2009 r. 

Wykres nr 4: Saldo migracji w Bytomiu w latach 1989-2009 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach 

 

Wykres nr 5: Migracje wewnętrzne i zagraniczne 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach 
 

 

W 2009 r. odnotowano najniższe saldo migracji wewnętrznych jakie wystąpiło na przestrzeni 
ostatnich 20 lat. W porównaniu do 2005 r. liczba ta zmniejszyła się o 140 tj. o 22,3%. Należy jednak 

zauważyć, że towarzyszy temu wyższe w porównaniu do lat poprzednich saldo migracji zagranicznych, 

które od 2005 r. wykazuje tendencje wzrostowe i powiększyło się o 304 tj. o 66,5%. Ma to związek ze 
wzrastającą liczbą ludzi imigrujących z zagranicy do Bytomia oraz stopniowo zmniejszającym się 

współczynnikiem wymeldowań poza teren kraju. 
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Tabela nr 4: Ruch wędrówkowy mieszkańców Bytomia 

RUCH WĘDRÓWKOWY 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 

przyjazdy na stałe do Bytomia: 1 310 1 399 1 510 1 316 1 189 

z terenu kraju 1 276 1 367 1 473 1 263 1 120 

z zagranicy 34 32 37 53 69 

wyjazdy na stałe z Bytomia: 2 396 2 447 2 596 2 039 2 111 

do innych miejscowości na terenie    
kraju 

1 905 2 004 2 138 1 723 1 889 

za granicę 491 443 458 316 222 

saldo migracji wewnętrznych -629 -637 -665 -460 -769 

saldo migracji zagranicznych -457 -411 -421 -263 -153 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach 

 

Wykres nr 6: Ruch naturalny ludności Bytomia w latach 2005-2009 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach 

 
W okresie ostatnich 5 lat utrzymuje się niekorzystny, ujemny przyrost naturalny. Należy jednak 

podkreślić, że pomimo spadku liczby ludności miasta, ogólna liczba urodzeń żywych z roku na rok 

wzrasta. W porównaniu do 2005 r. liczba urodzeń żywych zwiększyła się o 233, tj. o 14,6%, podczas 
gdy liczba zgonów zmalała o 15, tj. o 0,7%. Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców 

w roku 2008 i 2009 utrzymuje się na tym samym poziomie –1,1 i jest wyższy o połowę w zestawieniu 
z rokiem 2007. 

 

Tabela nr 5: Ruch naturalny ludności Bytomia 

RUCH NATURALNY 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 

urodzenia żywe 1 595 1 656 1 709 1 778 1 828 

zgony 2 046 1 982 2 120 1 983 2 031 

przyrost naturalny -451 -326 -411 -205 -203 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach 
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Tabela nr 6: Liczba wydanych pozwoleń na budowę domów jedno i wielorodzinnych 

Rok 
Domy jednorodzinne Domy wielorodzinne 

Ilość pozwoleń Ilość obiektów Ilość pozwoleń Ilość obiektów 

2005 25 28 0 0 

2006 39 46 0 0 

2007 42 61 0 0 

2008 46 62 11 18 

2009 37 41 6 7 

Razem 189 238 17 25 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Architektury UM 

 

W okresie ostatnich 5 lat wydano łącznie 206 pozwoleń na budowę domów jedno 

i wielorodzinnych na 263 zgłoszone obiekty. Lata 2005-2008 charakteryzują się stałym wzrostem 
liczby tych obiektów. W zestawieniu z rokiem 2005 liczba pozwoleń na ich budowę wzrosła o 18, 

tj. o 58%. Głównie wydawano pozwolenia na budowę obiektów jednorodzinnych. Dopiero od 2008 r. 
rozpoczęto wydawać pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych. 
 

Wykres nr 7: Pozwolenia na budowę obiektów mieszkalnych 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Architektury UM 

2.4. Dochody mieszkańców 

Demografia 
W okresie 2000-2008 wystąpił spadek liczby mieszkańców o 11 978 osób (spadek z 195 807 do 

183 829). Analizując zmiany w funkcjonalnych grupach ludności Bytomia należy zauważyć niepokojący 
spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym aż o 27%. W 2008 roku było mniej ludności w tej 

grupie funkcjonalnej o 11 541 osób w stosunku do roku 2000. Również w grupie funkcjonalnej osób 
produkcyjnych w analizowanym okresie zanotowano spadek liczby ludności, odpowiednio o 4,8% 

(5 956 osób). W grupie osób poprodukcyjnych natomiast nastąpił wzrost liczby osób o 5 519. Zmiany 

w w/w grupach funkcjonalnych mają istotny wpływ na rozwój lokalny, a szczególnie na dochody 
budżetu gminy. 

Dochody mieszkańców 
Analizie poddano również dane zagregowane za lata 2000-2007 dotyczące wielkości podatków 

wg źródeł dochodów mieszkańców. Dane zostały udostępnione przez Urząd Skarbowy w Bytomiu. 

Dochody z podatków stanowią główne źródło zasilania budżetu w ramach dochodów własnych gmin. 
Dzięki zapisom Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu 
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terytorialnego, od 2004 roku znacząco wzrosło znaczenie udziału gminy w podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych. 

Mimo braku uprawnień i kompetencji w zakresie władztwa podatkowego w odniesieniu do obydwu 
podatków dochodowych, należy uznać, że gminy mają pośredni wpływ na ich wielkość.  

Dochody te zależą od poziomu zatrudnienia, wielkości osiąganych dochodów przez mieszkańców 
i lokalne firmy oraz miejsca ich działalności. Informacja dotycząca ilości mieszkańców osiągających 

dochody i wielkości płaconych przez nich podatków jest istotna z punktu widzenia prognozowania 

dochodów budżetowych z tytułu udziału w podatku dochodowym.  
Ilość firm lokalnych oraz informacja o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej jest również 

istotna z punktu widzenia dochodów budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym, jak 
również z  tytułu płaconego podatku od nieruchomości.  

Do dochodów podlegających opodatkowaniu należą: dochody z tytułu wynagrodzeń, z tytułu rent 
i emerytur, z działalności wykonywanej osobiście, z tytułu najmu lub dzierżawy, z kapitałów 

pieniężnych i praw majątkowych, innych źródeł, a także z działalności gospodarczej.  

Liczba i struktura podatników są istotne w oszacowaniu liczby i struktury mieszkańców 
zasilających budżety samorządowe z tytułu podatku dochodowego. 

Gmina Bytom, jak każda gmina, prowadzi własną politykę dochodów, która znajduje 
odzwierciedlenie w poziomie dochodów, ich strukturze oraz wykonaniu ich planu. Poziom dochodów 

gminy zależy od wydajności przyznanych źródeł dochodów własnych, w tym udział w podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  
Z zestawienia w tabeli nr 7 widać, że liczba podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 

zwiększyła się z poziomu 118 379 w 2000 r. do poziomu 119 317 w 2007 r. 
 

Tabela nr 7: Liczba podatników w latach 2000-2007 

Liczba podatników 
podatku dochodowego 
z uwzględnieniem 
źródeł dochodów – 

osoby  

Lata 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ogółem, w tym 118 379 
100% 

116 754 
100% 

116 442 
100% 

116 389 
100% 

117 828 
100% 

118 505 
100% 

119 224 
100% 

119 317 
100% 

Praca 60 228 
51% 

57 373 
49% 

54 982 
47% 

53 180 
46% 

52 675 
45% 

53 003 
45% 

53 847 
45% 

55 607 
47% 

Emerytura i renta 42 168 
36% 

42 364 
36% 

42 913 
37% 

44 390 
38% 

47 888 
41% 

47 750 
40% 

47 788 
40% 

47 246 
40% 

Działalność gospodarcza 5 216 
4% 

5 117 
4% 

4 967 
4% 

4 985 
4% 

4 982 
4% 

4 911 
4% 

4 899 
4% 

5 004 
4% 

Kapitał i nieruchomości 2 026 
2% 

2 056 
2% 

2 105 
2% 

2 284 
2% 

2 872 
2% 

3 377 
3% 

3 138 
3% 

3 207 
3% 

Pozostałe źródła 8 741 
7% 

9 844 
9% 

11 475 
10% 

11 550 
10% 

9 411 
8% 

9 464 
8% 

9 552 
8% 

8 253 
6% 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Bytomiu 

 

Szczegółowe zestawienie pokazuje, że wzrost liczby ogółem był wynikiem wzrostu liczby 
podatników wśród osób osiągających dochody z tytułu emerytury i renty oraz kapitałów 

i nieruchomości. Zdecydowanie największy spadek odnotowano wśród osób osiągających dochody 
z tytułu umowy o pracę, w roku 2007 było mniej o 4 621 osób. Również spadek odnotowano wśród 

osób osiągających dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – mniej o 212 podatników. 

Analizując strukturę liczby podatników ze względu na źródła dochodów widać zmniejszający się 
udział liczby osób osiągających dochody z tytułu wynagrodzenia z 51% w 2000 r. do 47% w 2007 r. 

oraz wzrost udziału osób osiągających dochody z tytułu emerytur i rent z 36% w 2000 r. do 40% 
w 2007 r. 

Mimo zmniejszenia liczby osób osiągających dochody z tytułu wynagrodzeń ta grupa wykazuje się 
największym wolumenem dochodów w analizowanym okresie, jednak patrząc na strukturę wielkości 

dochodów wg ich źródeł widać, że dochody w grupie osób osiągających dochody z tytułu 

wynagrodzeń zmniejszyły się o 8%, w odniesieniu do struktury wszystkich źródeł dochodów tzn., że 
udział dochodów z pracy zmniejszył swoje udziały w strukturze źródeł dochodów mieszkańców 
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Bytomia na rzecz przede wszystkim wzrastającego wolumenu dochodów z rent i emerytur oraz 

działalności gospodarczej. Wzrost udziału dochodów w grupie osób osiągających dochody z tytułu 

emerytur i rent wyniósł 4%, a wśród grupy osób osiągających dochody z tytułu działalności 
gospodarczej wyniósł 3%. 

Zmiany w wolumenie dochodów oraz w jego strukturze obrazuje poniższa tabela nr 8. 
 

Tabela nr 8: Wielkość dochodów w tys. zł wg źródeł dochodów podatników w latach 2000-2007. 

Wielkość dochodów 
w tys. zł wg źródeł 

dochodów 
podatników 

Lata 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ogółem, w tym 
2002758 

100% 
2079085 

100% 
2092570 

100% 
2128990 

100% 
2205620 

100% 
2298855 

100% 
2465411 

100% 
2715115 

100% 

dochody z działalności 
gospodarczej 

123829 
6% 

127336 
6% 

126641 
6% 

125532 
6% 

156319 
7% 

178597 
8% 

211599 
9% 

248079 
9% 

dochody z działalności 
wykonywanej osobiście 

54913 
3% 

57755 
3% 

61104 
3% 

59886 
3% 

62668 
3% 

71611 
3% 

78606 
3% 

88718 
3% 

dochody z kapitałów 
pieniężnych i praw 
majątkowych 

28666 
1% 

9565 
1% 

9424 
1% 

11826 
1% 

8755 
1% 

14380 
1% 

20516 
1% 

94785 
3% 

dochody z najmu  
i dzierżawy 

4259 
1% 

4697 
1% 

4778 
1% 

3998 
1% 

3476 
1% 

3495 
1% 

3131 
1% 

3679 
1% 

dochody z pracy 
1171112 

57% 
1173532 

55% 
1144376 

54% 
1139262 

53% 
1145523 

51% 
1184153 

51% 
1250670 

50% 
1363325 

49% 

dochody z emerytur  
i rent  

584813 
29% 

661370 
32% 

692526 
33% 

732668 
34% 

783680 
36% 

816249 
35% 

871973 
35% 

890184 
33% 

inne źródła 
35166 

3% 
44830 

2% 
53721 

2% 
55817 

2% 
45197 

1% 
30370 

1% 
28886 

1% 
26344 

2% 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Bytomiu 

 

Również w strukturze wielkości płaconego podatku (tabela nr 9) widać podobne tendencje tzn 

wzrost udziału podatków osób osiągających dochody z tytułu emerytury i renty w strukturze wielkości 
podatku dochodowego z 16 % do 19% oraz udziału podatku osób prowadzących działalność 

gospodarczą z 8% do 13%. Spadek udziałów dochodów z pracy bezpośrednio przekłada się na spadek 
udziałów w strukturze podatku dochodowego wśród grupy podatników osiągających dochody z tytułu 

wynagrodzeń z udziału na poziomie 34% w 2000 r. na 30 % w 2007 r. 
Zmiany wielkości podatku dochodowego oraz jego struktury obrazuje tabela nr 9. 
 

Tabela nr 9: Wielkość podatku w tys. zł wg źródeł dochodów podatników w latach 2000-2007 

Wielkość podatku 
dochodowego w tys. 

zł 

Lata 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Ogółem, w tym 
308 285 

100% 
310 590 

100% 
316 602 

100% 
318 375 

100% 
326 142 

100% 
342 374 

100% 
340 235 

100% 
378 181 

100% 

 Praca 
103 204 

34% 
97 502 

31% 
95 710 

30% 
93 786 

29% 
94 824 

29% 
97 584 

29% 
104 262 

31% 
113 433 

30% 

 Emerytura i renta 
49 485 

16% 
54 111 

17% 
56 282 

18% 
59 393 

19% 
63 377 

19% 
66 661 

19% 
73 366 

22% 
73 342 

19% 

 Działalność gospodarcza 
23 194 

8% 
23 819 

8% 
23 314 

7% 
22 487 

7% 
24 838 

7% 
29 105 

8% 
35 981 

10% 
48 253 

13% 

 Kapitał i nieruchomości 
5 679 

2% 
1 935 

1% 
1 891 

1% 
2 395 

1% 
1 072 

1% 
1 120 

1% 
1 238 

1% 
1 349 

1% 

 Pozostałe źródła 
126 723 

40% 
133 222 

43% 
139 405 

44% 
140 313 

44% 
142 030 

44% 
147 903 

43% 
125 387 

36% 
141 803 

37% 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Bytomiu. 
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Analizując dochody mieszkańców Bytomia wg progów podatkowych widać, że w I i II progu nie 

wystąpiła znaczna zmiana liczby podatników, natomiast w III progu nastąpił ich wzrost o 16%. 

W przypadku dochodów w progach podatkowych największy wzrost odnotowano w III progu 
tj. o 127%. Również najwyższy wzrost wielkości podatku dochodowego odnotowano w III progu tj. 

o 63%. W II progu o 27%, natomiast w I progu o 16%. 
 

Tabela nr 10: Liczba oraz dynamika w % podatników osiągających dochody wg progów podatkowych w Bytomiu 

Liczba 
podatników 

osiągających 
dochody – 

osoby. 

Lata 

2000 2001 2002 2003 
Dynamika 

5:2 
2004 2005 2006 2007 

Dynamika 
10:2 

I próg 109588 109 582 109 169 108 866 99,3% 110 299 110 291 109 749 111642 101,9% 

II próg 4754 3 764 4 117 4 501 94,7% 4 690 5 288 6 313 4701 98,9% 

III próg 918 708 749 751 81,8% 804 964 1 197 1062 115,7% 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Bytomiu 

 

W przypadku dynamiki dochodów podatników w latach 2000 – 2007 w progach podatkowych 
(tabela nr 11) największy wzrost dochodów odnotowano w III progu, jego dynamika wyniosła 

226,5%. Dynamiki dochodów w pozostałych progach podatkowych wyniosły odpowiednio: dla I progu 

128%, zaś dla drugiego blisko 134%.  
Dynamiki liczby i wielkości dochodów podatników z III progu podatkowego osiągają najwyższe 

wzrosty. Obrazuje to sytuację, w której najszybciej przybywa najbogatszych mieszkańców Bytomia,    
a dodatkowo ich dochody najszybciej rosną, jednak stanowią oni najmniej liczną grupę podatników    

w strukturze wszystkich podatników ze względu na ich poziom dochodów. Zwrócić należy również 
uwagę na fakt, iż zmiany ilości podatników w I i II progu podatkowym nie przekraczają 2%, zaś 

dynamika wzrostu ich dochodów jest ponad trzykrotnie niższa, niż dochodów podatników w III progu 

podatkowym. 

Tabela nr 11: Dochody w tys. zł oraz dynamika w % dochodów mieszkańców w progach podatkowych w Bytomiu 

Wielkość 
dochodów 

mieszkańców 
z 

uwzględnienie
m progów 

podatkowych 
w tys. zł 

Lata 

2000 2001 2002 2003 
dynamika 

5:2 
2004 2005 2006 2007 

dynamika 
10:2 

I próg 1640179 1769891 1760816 1777492 108,4 % 1809621 1834075 1896600 2103081 128,2% 

II próg 225411 202850 220793 242244 107,5 % 252831 287851 346161 301474 133,7% 

III próg 137117 106085 110798 109254 79,7 % 143188 176928 222653 310577 226,5% 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Bytomiu  
 

Źródła dochodów  mieszkańców Bytomia ze względu na siedzibę płatnika podatku PIT 
Liczba źródeł dochodów mieszkańców Bytomia wykazanych przez płatników podatku PIT              

z Bytomia w deklaracji PIT-11 przedstawia pierwsza kolumna poniższej tabeli.  
Druga kolumna poniższej tabeli odnosi się do liczby źródeł dochodów mieszkańców Bytomia 

wykazanych przez płatników podatku PIT spoza Bytomia w deklaracji PIT-11. 
 

Źródła te wg deklaracji PIT-11 obejmują:  

1. Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki 
pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o których mowa w art. 31 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku pochodowym od osób fizycznych oraz płatników,        
o których mowa w art. 42e ust.1 tejże ustawy 

2. Należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni 

zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego 
3. Emerytury – renty zagraniczne 

4. Należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym 
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5. Świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

6. Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6, 7, 9 tejże ustawy,       

w tym umowy zlecenia i o dzieło 
7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (art. 13 pkt 5 i 6 

tejże ustawy) 
8. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 tejże ustawy 

9. Należności wynikające z umowy aktywizacyjnej 

10. Inne źródła 
 

Tabela nr 12: Źródła dochodów mieszkańców Bytomia wykazanych przez płatników PIT z Bytomia oraz spoza 
Bytomia 

Lata 
Liczba źródeł dochodów wykazanych 

przez płatników podatku PIT z Bytomia w 
deklaracji PIT 11 

Liczba źródeł dochodów wykazanych przez 
płatników podatku PIT spoza Bytomia w 

deklaracji PIT 11 

2000 49 528 32 431 

2001 47 058 33 600 

2002 45 457 34 476 

2003 38 219 41 819 

2004 36 080 45 906 

2005 32 826 48 922 

2006 32 463 52 802 

2007 32 390 56 110 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Bytomiu  

 

Dane dotyczące liczby podatników wraz z wielkością ich dochodów oraz odprowadzonych zaliczek 
na podatek dochodowy w zestawieniu z informacją o źródłach dochodu oraz danymi demograficznymi 

są podstawą do konstruowania prognoz dochodów budżetowych gminy z tytułu udziału w podatkach 
dochodowych od osób fizycznych. Wzrost dochodów mieszkańców i lokalnych firm bezpośrednio 

przekłada się na wzrost dochodów budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Istotnym elementem jest miejsce rozliczania się podatnika z uzyskiwanych dochodów. 

Mieszkańcy Bytomia uzyskiwali w ostatniej dekadzie dochody przede wszystkim w efekcie 

wykonywania pracy najemnej. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że w efekcie procesu restrukturyzacji 
gospodarki liczba mieszkańców osiągających dochody z pracy nadal się zmniejszała i była w 2007 roku 

o kolejne pięć tysięcy mniejsza niż na początku dekady. Pomimo wzrostu w ostatnich latach liczby 
mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą, ich liczba jest nadal niższa niż w 2000 roku 

w efekcie spadków w pierwszej połowie dekady.  

Ciekawym zjawiskiem jest wzrost liczby mieszkańców osiągających dochody z kapitałów 
i nieruchomości co pokazuje, że przedsiębiorczy mieszkańcy wykorzystują nowe możliwości rynku  

nieruchomości i rynków kapitałowych. Ogólna liczba mieszkańców Bytomia osiągających dochody 
zwiększyła się dzięki wzrostowi liczby rencistów i emerytów, co wynika z omawianej wcześniej sytuacji 

demograficznej. Stanowią oni już około 40% wszystkich osiągających dochody mieszkańców i ich 

liczba zbliża się do liczby mieszkańców osiągających dochody z pracy. 
Oprócz zmian ilościowych, co do źródeł dochodów w sytuacji ekonomicznej  mieszkańców i rodzin  

miasta, następowały również zmiany wielkości dochodów z poszczególnych źródeł.  
Największą dynamikę miały dochody z działalności gospodarczej oraz kapitałów i nieruchomości. 

Nie stanowiły one jednak o sytuacji ekonomicznej większości mieszkańców Bytomia. Pomimo wzrostu 
dochodów z pracy ich udział w dochodach ogółem obniżył się do 50%.  

Ciekawych wniosków dostarcza również analiza dochodów pod kątem ich wielkości. Posłużono się 

tu rozbiciem na stosowane wcześniej trzy progi podatkowe. Jeden tysiąc mieszkańców z najwyższymi 
dochodami (co stanowi mniej niż 1% osiągających dochody) dzięki dużej dynamice wzrostu osiągnął 

w 2007 roku wyższe dochody niż podatnicy drugiego progu.  
Niekorzystnym zjawiskiem jest osłabianie się miejskiej klasy średniej i spadek udziału dochodów 

mieszkańców osiągających dochody na poziomie dotychczasowego drugiego progu.  

Wynika to z procesu rozwarstwiania się społeczeństwa. Najaktywniejsi, dzięki wzrostowi 
dochodów, weszli do trzeciego progu, a dochody słabszych obniżyły się i spadli do pierwszego progu. 

Wynika to też z przechodzenia pracowników na niższe renty i emerytury. 
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Zmiany sytuacji demograficznej w mieście i sytuacji ekonomicznej mieszkańców wpłynęły 

bezpośrednio nie tylko na długofalowy potencjał rozwojowy miasta, ale również na bezpośrednie 

dochody budżetu miasta oraz jego zdolność finansowania inwestycji i poprawy jakości usług.  Podatek 
od dochodów mieszkańców wzrósł od 2000 do 2007 roku o 23%, a najmniejszy w tym udział miał  

wzrost PIT z tytułu pracy (10%). Natomiast o blisko 50% wzrósł PIT rencistów i emerytów, a PIT 
z działalności gospodarczej wzrósł dwukrotnie.  

W efekcie z dochodów z pracy pochodzi coraz mniej podatków, ale nadal jest to główne ich źródło 

i stanowi blisko 30% całości podatków PIT.  
Renciści i emeryci generują o połowę więcej podatku dochodowego niż przedsiębiorcy, ale 

w efekcie wyższej dynamiki dochodów w gospodarce relacja poprawia się na korzyść przedsiębiorców.  
Analizując wielkości podatków z poszczególnych źródeł i wielkości podatków podatników o różnych 

dochodach należy zauważyć, że przedsiębiorca płaci średnio czterokrotnie wyższy podatek niż 
pracownik najemny, a sześciokrotnie więcej niż emeryt.  

Podatnicy z najwyższego przedziału dochodów generują podatki średnio pięćdziesięciokrotnie 

wyższe od podatku PIT podatników pierwszego progu i siedmiokrotnie wyższe niż podatki podatników 
drugiego progu. Mimo to, to jednak podatnicy pierwszego progu generują nadal większość podatku 

PIT w mieście. 
W podsumowaniu należy stwierdzić, że procesy społeczno-ekonomiczne zachodzące w Bytomiu są 

nadal konsekwencją strukturalnych zmian w gospodarce Śląska, a ich efekt niekorzystnie dla Bytomia 

wpływa na sytuację demograficzną miasta.  
Upadek tradycyjnych gałęzi gospodarki miasta prowadzi do emigracji mieszkańców poszukujących 

lepszych warunków pracy. Spadek liczby młodych mieszkańców nie będzie zachęcać inwestorów do 
lokowania działalności na terenie miasta. Dalszy odpływ młodych mieszkańców może doprowadzić do 

trwałej deprecjacji pozycji miasta.  
Należy rozważyć wszystkie działania jakie mogą doprowadzić do pozostania i napływu do miasta 

młodych mieszkańców oraz stworzenia dla nich warunków do podejmowania przez nich własnej 

działalności gospodarczej. Tylko takie działania mogą zatrzymać obecne tendencje i doprowadzić do 
wzmocnienia pozycji Bytomia na Śląsku. 

Dynamika podatków CIT i PIT w odniesieniu do innych miast 

Na potrzeby oceny stanu lokalnej gospodarki Bytomia, dokonano porównania tempa zmian 

udziałów, w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, podatków PIT, CIT w budżetach 

miast na prawach powiatu – nazwanych podatkiem PIT i CIT w przeliczeniu na mieszkańca oraz ich 
dynamik. Odniesiono je do grupy miast śląskich stanowiących otoczenie Bytomia oraz celowo 

dobranych miast w kraju o różnej lokalizacji i różnych potencjałach zarówno demograficznych jak        
i gospodarczych.  

Elementy te wskazują przede wszystkim na możliwości finansowe gminy w ścisłym powiązaniu     

z jakością zarządzania, stanowiącą podstawę do wyznaczania strategicznych celów jej funkcjonowania 
i rozwoju.  

Najważniejszą grupą dochodów własnych są wpływy z podatków. Do podatków pobieranych        
w całości przez gminę zalicza się podatki: od nieruchomości, od środków transportu, od posiadania 

psów. Kolejną grupę dochodów stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
tj. podatek dochodowy od osób fizycznych PIT oraz podatek dochodowy od osób prawnych CIT. 

Wielkość tych udziałów zależy od kondycji finansowej mieszkańców i firm z terenu gminy. Zmiany 

wolumenu wielkości PIT i CIT oraz odniesienie tych zmian do innych JST na przestrzeni ostatnich lat 
pozwala ocenić tempo i wielkość środków na rozwój. 
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Tabela nr 13: Dynamika podatków CIT i PIT w porównaniu do miast Górnośląskiego Związku 

Metropolitalnego 

Miasta na 
prawach powiatu 
należące do GZM 

Dynamika 
podatku 

PIT 
2008/2000 

w % 

Dynamika 
podatku 

PIT 
2008/2004 

w % 

Podatek 
PIT2008 na 
mieszkańca 

w zł 

Dynamika 
podatku 

CIT 
2008/2000 

w % 

Dynamika 
podatku 

CIT 
2008/2004 

w % 

Podatek CIT 
2008 na 

mieszkańca 
w zł 

Bytom 228 162 696 299 234 27 

Chorzów 260 176 792 558 189 58 

Dąbrowa Górnicza 285 200 894 1020 155 256 

Gliwice 296 184 986 208 166 81 

Jaworzno 272 177 885 196 89 30 

Katowice 266 162 1231 296 212 212 

Mysłowice 255 172 915 384 96 53 

Piekary Śląskie 249 174 763 674 478 28 

Ruda Śląska 249 177 813 490 173 35 

Siemianowice 
Śląskie 

248 170 787 227 191 28 

Sosnowiec 253 179 916 318 192 59 

Świętochłowice 246 180 691 507 195 73 

Tychy 288 185 1039 615 245 112 

Zabrze 260 178 734 421 153 45 
 
 

W zestawieniu dynamiki zmian wielkości podatku PIT oraz CIT, w porównaniu do miast 

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Bytom wykazuje jedne z najsłabszych rezultatów. 
Zestawiając dynamikę PIT w okresie 2000-2008 Bytom wykazuje ją na poziomie 128%, co stawia go 

na ostatniej pozycji. Również dynamika PIT za okres 2004-2008 jest najniższa na równi z Katowicami.  
W przeliczeniu na jednego mieszkańca wielkość podatku PIT w 2008 r. w Bytomiu wynosiła 696 zł 

i była o 38 zł mniejsza od Zabrza, natomiast aż o 535 zł od Katowic, które wykazały w tym roku 

najwyższy poziom tego wskaźnika. Nieco lepiej wygląda sytuacja w dynamice CIT, gdzie w okresie 
2000-2008 miasto Bytom wykazało dynamikę na poziomie 199%. Gorsze wyniki odnotowano tylko     

w Częstochowie, Gliwicach i Katowicach.  
Zestawiając te same dane (dynamikę CIT), ale dla okresu 2004 do 2008, można zauważyć dużo 

lepszą pozycję Bytomia w stosunku do pozostałych powiatów grodzkich aglomeracji śląskiej. Jedynie 

Tychy z dynamiką wzrostu o 145% i Piekary Śląskie z dynamiką wzrostu o 378% wyprzedzały Bytom 
w tym zestawieniu.  

Zestawiając wielkość podatku CIT na mieszkańca w 2008 r., Bytom z wielkością 27 zł plasuje się 
na ostatnim miejscu i jest to o 185 zł mniej niż w Katowicach i o 229 zł mniej niż w Dąbrowie 

Górniczej, która jest liderem pod względem tego parametru w rankingu. Również w porównaniu do 

innych miast Bytom wykazuje niższe wskaźniki dynamiki PIT i CIT oraz wskaźniki PIT i CIT na 
mieszkańca. Powyższe zestawienia wskazują na niekorzystną sytuację finansową mieszkańców i firm 

Bytomia, co ma duży wpływ na tempo rozwoju miasta. 
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Tabela nr 14: Porównawcza dotycząca dynamik podatków PIT i CIT w wybranych polskich miastach na 

prawach powiatu 

Wybrane 
miasta na 
prawach 
powiatu 

Liczba 
mieszkańców 

w 2008 

Dynamika 
podatku PIT 
2008/2000 

w % 

Dynamika 
podatku PIT 
2008/2004 

w % 

Podatek PIT 
2008 na 

mieszkańca 
w zł 

Dynamika 
podatku CIT 
2008/2000 

w % 

Dynamika 
podatku 

CIT 
2008/2004 

w % 

Podatek CIT 
2008 na 

mieszkańca 
w zł 

Bytom 183 829 228 162 696 299 234 27 

Łódź 747 152 303 177 942 342 207 94 

Płock 126 709 325 157 1027 273 87 269 

Kraków 754 624 355 204 1146 459 207 158 

Lublin 350 462 318 187 900 391 231 93 

Przemyśl 66 488 293 186 593 254 164 33 

Rzeszów 170 653 363 202 864 249 181 89 

Białystok 294 153 341 195 822 286 142 67 

Kielce 205 094 330 181 906 246 192 81 

Gorzów Wlkp 125 157 284 191 757 285 200 57 

Zielona Góra 117 557 321 192 1022 358 217 113 

Kalisz 107 140 285 168 813 176 183 69 

Poznań 557 264 316 169 1275 276 185 209 

Koszalin 107 146 317 180 910 251 173 51 

Szczecin 406 941 303 190 947 313 229 90 

Jelenia Góra 85 378 271 182 772 200 180 47 

Wrocław 632 162 343 189 1149 398 179 150 

Opole 126 203 308 179 1094 363 248 128 

Bydgoszcz 358 928 290 179 918 268 151 69 

Toruń 206 013 309 166 891 255 175 92 

Grudziądz 99 134 268 185 602 334 227 40 

Gdańsk 455 581 345 188 1112 331 173 167 

Gdynia 249 257 350 187 1153 273 187 101 

Olsztyn 176 142 340 190 1050 236 102 76 

 
 

2.5. Podsumowanie 
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Tabela nr 15: Obszary nakładania się czynników rozwoju demograficznego w otoczeniu Bytomia (porównanie do miast GZM) 

Miasta na 
prawach powiatu 
należące do GZM 

różnica liczby 
mieszkańców 
2008/2000 
na 1000 

osób 

różnica liczby 
mieszkańców w 
wieku przedprod 
2008/2000 na 

1000 osób 

różnica liczby 
mieszkańców 

w wieku 
prod 

2008/2000 
na 1000 

osób 

różnica liczby 
mieszkańców 

w wieku 
poprod 

2008/2000 na 
1000 osób 

saldo 
migracji na 

1000 
mieszkańcó

w 
2000/2008 

skumulowane 
saldo 

wymeldowania 
zagranicę 

2000 - 2008 

różnica 
podatku od 

nieruchomości 
2008/2000 na 
mieszkańca 

różnica 2000/2008 w 
udziałach w 
podatkach 

stanowiących 
dochody budżetu 
państwa PIT na 

mieszkańca 

różnica 2008/2000 w 
udziałach w podatkach 
stanowiących dochody 

budżetu państwa 
podatek CIT na 

mieszkańca 

Bytom -65.15 -62.78 -49.89 30.02 -57.12 5171 146.26 391.15 17.73 

Chorzów -47.60 -34.89 -52.09 20.12 -17.99 3527 230.56 487.95 48.01 

Dąbrowa Górnicza -34,19 -52,87 3,05 15,63 -2,94 623 556,03 579,96 230.71 

Gliwice -42.82 -61.20 -12.75 26.87 -36.22 3866 275.54 652.82 42.03 

Jaworzno -19.85 -66.65 34.42 24.03 -12.63 637 353.49 570.66 15.20 

Katowice -67.83 -62.01 -54.06 29.16 -37.94 4166 208.61 768.48 140.09 

Mysłowice -12.68 -66.84 36.92 29.45 -7.98 708 179.27 563.73 39.83 

Piekary Śląskie -42.74 -62.53 -6.61 24.11 -29.42 1543 173.30 476.04 24.65 

Ruda Śląska -58.01 -60.35 -34.06 24.69 -62.73 6721 179.36 515.07 29.58 

Siemianowice Śl. -51.52 -59.64 -34.76 31.06 -33.95 1337 260.84 493.72 16.59 

Sosnowiec -59.78 -56.08 -38.51 22.50 -39.55 889 231.94 553.50 40.21 

Świętochłowice -45.848 -51.71 -35.18 28.93 -34.27 1296 132.47 428.94 61.21 

Tychy -29,88 -61,24 4,95 26,40 -1,54 1372 280,72 658,39 90,84 

Zabrze -46.23 -70.90 -5.59 28.38 -48.11 6459 188.07 451.80 34.37 

 

Zmiany w sytuacji demograficznej Bytomia obrazuje tabela kontyngencji, prezentująca obszary nakładania się czynników rozwoju demograficznego 
w wyznaczonym obszarze porównawczym jakim są miasta aglomeracji śląskiej. Siłę zmian potęgują niekorzystne zjawiska demograficzne, ilościowe 

i strukturalne, najsilniej koncentrujące się w Bytomiu w porównaniu do miast aglomeracji śląskiej, mierzone za pomocą wskaźnika na 1000 mieszkańców       

w stosunku 2008 r. do 2000 r. Pozycja Bytomia w odniesieniu do niekorzystnych zmian ilościowych to: 
► najwyższy spadek ilości mieszkańców,  

► najwyższe ujemne saldo migracji,  
► skumulowane saldo wymeldowań za granicę. 

 
Na utrwalenie pogarszającej się sytuacji demograficznej Bytomia bezpośrednio wpływają czynniki dynamicznie zmieniającej się struktury mieszkańców, do 

których należą: jedne z najwyższych ubytków mieszkańców najmłodszych i w wieku produkcyjnym oraz jeden z najwyższych wskaźników powiększania się 

ludności w wieku poprodukcyjnym.  
Przybierający na sile kryzys demograficzny, w jakim znalazł się Bytom, jest bezpośrednio skorelowany z sytuacją gospodarczą miasta, której słabnąca rola 

powoduje ubożenie jego mieszkańców – najniższy wzrost PIT na mieszkańca w 2008 r. do 2000 r. i wpływa na pogarszanie się wyników ekonomicznych firm – 
drugi w kolejności po Jaworznie najniższy wzrost CIT w badanych latach oraz najniższy wzrost podatku od nieruchomości na mieszkańca. 
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3. Prognoza demograficzna 

3.1. Prognoza liczby mieszkańców 

Liczba ludności Bytomia według stanu faktycznego na dzień 31.12.2009 r. wyniosła 182 749 osób.  
Prognoza demograficzna, która zawiera szczegółowe dane na poziomie miasta została 

opublikowana w 2004 r. przez Główny Urząd Statystyczny. Prognoza jest opracowana na lata               
2003-2030 i zakłada, że szacowana liczba mieszkańców Bytomia na koniec roku 2010 powinna 

wynieść 176 611 i może zmniejszyć się do 126 078 w 2030 r., tj. o 50 533 osoby, o 28,6%. 

 

Wykres nr 8: Prognoza liczby mieszkańców Bytomia na lata 2010-2030 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach 

 

W kolejnej prognozie demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego z 2007 roku na lata           

2008-2035 zawarte są wyłącznie dane na poziomie województwa, w związku z tym dane 
prognostyczne na temat Bytomia i innych miast zostały zaczerpnięte z prognozy opublikowanej 

w 2004 r. 
W prognozie z 2007 r. dokonano korekty poprzedniej w oparciu o zmiany niektórych przesłanek, 

a w szczególności odwrócenia się tendencji spadkowej urodzeń. Skutkiem nowych wyliczeń jest to, 

że liczba mieszkańców województwa śląskiego w 2030 r. według prognozy z 2004 r. powinna wynieść 
3 952,4 tys., natomiast zgodnie z prognozą z 2007 r. liczba ta może osiągnąć wielkość 4 202,1 tys. 

Stąd prognozowana szacunkowa liczba ludności dla Bytomia dla roku 2030 powinna być wyższa 
i wynieść 133 642 osoby. 

 

3.2. Zmiany w strukturze wiekowej mieszkańców 

Zgodnie z prognozą, struktura mieszkańców Bytomia wg grup ekonomicznych ulegnie zmianie, 

co obrazuje wykres nr 9.   
Można zaobserwować, że przy zestawieniu roku 2005 i 2030 udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym zmaleje o 5,6%, tj. z 18,2% do 12,6%, co świadczy o zmniejszającej się liczbie 

urodzeń. Szacuje się, że największy spadek udziału ludności może wystąpić w produkcyjnej grupie 
wiekowej i zmniejszyć się z 65% do 55,9%, tj. o 9,1%. Natomiast odsetek mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym wzrośnie z 16,8% do 31,5%, tj. o 14,7%, co negatywnie przełoży się na wskaźniki 
obciążeń demograficznych. Przewiduje się, że w 2030 roku, na 100 osób w wieku produkcyjnym 

przypadać będzie 79 osób w wieku nieprodukcyjnym, podczas gdy w 2005 r. na 100 osób w danej 
grupie wiekowej przypadały 53. 
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Wykres nr 9: Prognoza struktury mieszkańców wg grup ekonomicznych 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach 

 

Przewiduje się, że w 2030 roku liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w porównaniu do 2005 r. 

zmniejszy się o 18 290, tj. o 53,6%. W przypadku osób w wieku produkcyjnym spadek ten dotyczyć 
może 51 844 osób czyli 42,4%. Wzrost będzie można zaobserwować jedynie w liczbie ludności 

w wieku poprodukcyjnym, która może zwiększyć się o 26,2%. 
 

Tabela nr 16: Prognoza liczby ludności wg grup ekonomicznych 

 2005 r. 2015 r. 2030 r. 

Wiek poprodukcyjny 31 516 36 858 39 785 

Wiek produkcyjny 122 278 103 876 70 434 

Wiek przedprodukcyjny 34 149 24 145 15 859 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach 
 

Prognozy demograficzne na najbliższe 20 lat zakładają stały spadek liczby ludności w całym 

województwie śląskim. Największy spadek liczby mieszkańców wśród miast Metropolii Silesia będzie 
można odnotować w Rudzie Śląskiej (spadek o 32,6%) a następnie w Bytomiu (zmiana o 28,6%). 

Zmiany w liczbie ludności o najmniejszym nasileniu przewidywane są w Mysłowicach (spadek 
o 13,1%). 

Tabela nr 17: Prognozowane zmiany w liczbie ludności miast GZM 

 
Miasto 

Liczba ludności w latach: 
Różnica 

2010 r. 2030 r. 
1. Mysłowice 74,6 64,8 -13,1% 

2. Jaworzno 94,5 80,6 -14,7% 

3. Dąbrowa Górnicza 128,3 106,9 -16,7% 

4. Świętochłowice 53,3 43,0 -19,3% 

5. Tychy 127,7 102,9 -19,4% 

6. Siemianowice Śląskie 70,2 55,6 -20,8% 

7. Piekary Śląskie 57,3 45,3 -20,9% 

8. Sosnowiec 219,0 170,3 -22,2% 

9. Gliwice 192,8 149,6 -22,4% 

10. Katowice 304,5 229,3 -24,7% 

11. Zabrze 181,3 134,0 -26,1% 

12. Chorzów 107,6 79,3 -26,3% 

13. Bytom 176,6 126,1 -28,6% 

14. Ruda Śląska 134,5 90,7 -32,6% 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach 
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4. Badanie opinii mieszkańców Bytomia 

Cele badawcze 

Głównym celem badań była identyfikacja opinii dorosłych mieszkańców Bytomia na temat stanu 
miasta, warunków życia, a także oczekiwań wobec władz miejskich.  

Metodologia badawcza 
Badanie realizowane było metodą wywiadu bezpośredniego kwestionariuszowego. 

Próba badawcza 

620 kobiet i mężczyzn, w wieku 18 lat i więcej, reprezentatywna dla mieszkańców miasta Bytomia. 
Dobór próby miał charakter losowy – ankieter poruszał się metodą tzw. „random route” (wylosowano 

punkty startowe w każdej dzielnicy i opracowano schemat poruszania się ankietera), a w ramach 
gospodarstwa domowego wywiad przeprowadzono z osobą dorosłą, która ostatnio spośród członków 

gospodarstwa domowego obchodziła urodziny. Wielkość próby w każdej dzielnicy jest proporcjonalna 

do udziału liczby mieszkańców danej dzielnicy w stosunku do ogółu osób zamieszkałych w Bytomiu.  

Termin realizacji 

Lipiec 2010 roku  

Postawy wobec miasta Bytom 

Ponad 62% respondentów deklaruje, iż lubi miasto Bytom, przeciwnego zdania jest 13% 
badanych, 25% nie ma zdania. Relatywnie większy odsetek osób z negatywnym nastawieniem wobec 

miasta obserwowany jest wśród osób w wieku 30-39 lat (22%) natomiast wśród respondentów 

w wieku 60 lat i więcej, odsetek lubiących Bytom wynosi 76,1%.  Na podstawie deklarowanych 
postaw wobec miasta Bytom wyróżniono trzy podstawowe segmenty mieszkańców miasta: 

► pozytywnie nastawionych wobec miasta, stanowią 50% badanych, w tej grupie dominują 
osoby w wieku powyżej 50 lat (55%), emeryci i renciści (42%), 

► neutralnych wobec miasta, 40% badanych, w tej grupie dominują osoby młodsze w wieku do 

39 lat (59%), osoby na stanowiskach kierowniczych, specjaliści, przedstawiciele wolnych 
zawodów i technicy (31%),   

► negatywnie nastawionych wobec Bytomia, 10% respondentów, w tej grupie dominują osoby 
młodsze w wieku do 39 lat (64%), ze Śródmieścia (44%), wśród nich znajduje się znaczący 

odsetek studentów (17%) oraz osób zatrudnionych na stanowiskach niższego szczebla (34%).  
 

Respondenci podkreślają z jednej strony, iż Bytom to zaniedbane miejsce (49%) ale dodają 
również, iż jest to miasto tradycji i kultury (35%). Z opinią, iż miasto jest zaniedbane zgadza się dwie 

trzecie mieszkańców Szombierek, Bobrka, Karbia oraz co trzeci badany ze Stroszka i dzielnic 

północnych.  Niewielki odsetek badanych zgadza się z opinią, iż Bytom oferuje mieszkańcom wiele 
atrakcji i miejsc spędzania wolnego czasu (11%) oraz że warunki życia w mieście w ostatnich 3-4 

latach się bardzo poprawiły (16%). Zdecydowana większość badanych dostrzega pozytywne zmiany  
w mieście w ostatnich latach (88%), przede wszystkim remonty dróg, placów i budynków oraz 

modernizacje obiektów sportowo-rekreacyjnych. Do najlepiej postrzeganych obszarów funkcjonowania 
Bytomia respondenci zaliczają ofertę placówek handlowych i usługowych, dobre funkcjonowanie 

sygnalizacji świetlnej i oznakowania przejść dla pieszych, sferę edukacji ponad-gimnazjalnej, dostęp 

do lekarzy pierwszego kontaktu. 
Blisko trzy czwarte badanych dostrzega również negatywne zmiany w funkcjonowaniu miasta 

w ostatnich latach – szczególnie niszczejące budynki, złe gospodarowanie mieszkaniami, przebudowę 
placu Kościuszki i stworzenie centrum handlowego Agora.  

Do najgorzej postrzeganych obszarów funkcjonowania Bytomia respondenci zaliczają przede 

wszystkim brak oferty stałej pracy (szczególnie dla osób młodych), niespełniającą oczekiwań 
mieszkańców politykę miasta wobec młodych, wykształconych ludzi. Symbolem Bytomia w opinii 

mieszkańców jest przede wszystkim Opera Śląska (32%) oraz postać górnika kopiącego węgiel (31%). 
Operę Śląską wskazuje istotnie większa liczba kobiet (39%) w porównaniu do mężczyzn (25%),        

w przeciwieństwie do postaci górnika, którego częściej wybierają mężczyźni (mężczyźni 37%, kobiety 
25%).  

Bezpieczeństwo w mieście  

Większość badanych (75%) nie postrzega Bytomia jako miasta bezpiecznego, znaczący odsetek 
respondentów uważa, iż policja (59%) i straż miejska (48%) są nieskuteczne. Relatywnie najlepiej 
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postrzegane są elementy poprawiające bezpieczeństwo na ulicach, takie jak oznakowania przejść 

pieszych czy oświetlenie miejsc spacerowych.  

Jedynie 35% badanych zna swojego policjanta dzielnicowego, blisko co trzeci respondent nie wie 
jak wezwać straż miejską. Ponad połowa badanych nie wie, gdzie szukać wsparcia dla ofiar przemocy. 

Pomoc społeczna 
Znaczący odsetek respondentów nie potrafi ocenić funkcjonowania sfery pomocy społecznej 

w Bytomiu (brak zdania w tym obszarze). Wśród badanych, którzy wyrazili swoją opinię, zdecydowana 

większość źle ocenia działania PUP skierowane do osób bezrobotnych (pomoc w uzyskaniu 
zatrudnienia) jak również ofertę pomocy ze strony psychologów, doradców zawodowych, opiekunów 

społecznych w mieście. Z kolei przeważa opinia, iż w mieście jest dobrze rozwinięta pomoc dla osób 
uzależnionych. 

Usługi dla mieszkańców 
W opinii większości mieszkańców dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu jest dobry (75%) 

natomiast występują problemy z uzyskaniem specjalistycznej pomocy medycznej (73%), stąd 

polaryzują się postawy respondentów wobec opinii, iż opieka medyczna w Bytomiu jest na wysokim 
poziomie. Zdaniem mieszkańców również dostępność żłobków i przedszkoli jest niewystarczająca. 

Miasto ma natomiast dobrze rozwiniętą sieć placówek handlowych i usługowych.  

Komunikacja miejska, drogi, parkingi 

Duże zastrzeżenia wśród respondentów budzi stan infrastruktury drogowej oraz komunikacja 

miejska w Bytomiu. Szczególnie znaczący odsetek respondentów nie zgadza się z opinią, iż poruszanie 
się samochodem po mieście nie jest trudne (74%), że łatwo można znaleźć wolne miejsca parkingowe 

(69%), że drogi są sprawnie remontowane (70%). Respondenci podkreślają również fakt, iż 
komunikacja miejska jest bardzo zatłoczona (58%), że osoby niepełnosprawne nie mogą bezpiecznie  

i łatwo poruszać się po mieście (59%). Blisko 80% badanych podziela opinię, iż sygnalizacja świetlna 
działa prawidłowo.   

Kultura, rozrywka, czas wolny 

Opinie mieszkańców na temat oferty kulturalnej, rozrywkowej i rekreacyjnej są podzielone wśród 
respondentów. Znaczący odsetek badanych wskazuje, iż w mieście nie ma ciekawej oferty spędzania 

wolnego czasu dla młodzieży (64%), jest niewystarczająca liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych 
(63%). Ponad 62% respondentów podkreśla jednakże, iż oferta kulturalna miasta jest na wysokim 

poziomie. 

Edukacja, praca 
Zdecydowana większość respondentów jest zgodna, iż w mieście jest dobrze rozwinięta sfera 

edukacyjna dla osób kończących gimnazjum (64%), gorzej oceniana jest oferta studiów wyższych 
(29% zgadza się, iż w mieście można studiować na ciekawych kierunkach uczelni wyższych). 

Mieszkańcy podkreślają małe możliwości otrzymania stałej pracy w mieście (80%), szczególnie dla 

młodych ludzi (85%).  

Miasto dla mieszkańców 

Mieszkańcy nie zgadzają się z opinią, iż miasto stara się zatrzymać młodych, wykształconych 
ludzi w Bytomiu (68%). Niewiele osób dostrzega tworzenie dobrych warunków rozwoju dla 

inwestorów (14%). Chociaż większość badanych uważa, iż pracownicy w Urzędzie Miejskim są 
kompetentni (53%) i uprzejmi (57%) to podzielone są opinie co do szybkości załatwiania spraw 

urzędowych – 43% uważa, iż są załatwiane szybko, 49% jest przeciwnego zdania, 8% nie ma zdania. 

Zastrzeżenia respondentów budzi zarządzanie mieszkaniami komunalnymi w Bytomiu (54% nie zgadza 
się z opinią, iż miasto robi to dobrze) oraz czystość w mieście (jedynie 29% zgadza się z opinią, że 

miasto jest czyste). Podzielone są opinie badanych co do opieki nad zielenią miejską (45% zgadza się 
z opinią, iż miasto dba o zieleń miejską, 53% nie zgadza się, 2% nie ma zdania). Większość osób 

dobrze ocenia sprawność działania infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej (64%). 

Opinia o dzielnicy 
Relatywnie najbardziej pozytywne opinie o warunkach życia w swojej dzielnicy miasta, 

wypowiadają mieszkańcy Stroszka i pozostałych dzielnic północnych (os. Ziętka, Sucha Góra, Górniki, 
Stolarzowice) natomiast stosunkowo najgorzej o własnej dzielnicy mówią respondenci z dzielnic 

południowych – Rozbark, Łagiewniki, Szombierki, Bobrek i Karb.  
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Działania poprawiające jakość życia mieszkańców 

Spośród spontanicznie wskazywanych przez respondentów działań poprawiających jakość ich życia 

w mieście, na plan pierwszy wysuwają się oczekiwania wobec poprawy bezpieczeństwa, rynku pracy, 
infrastruktury miasta oraz remontów budynków.   

Spośród pięciu proponowanych działań, poprawiających jakość życia mieszkańcom Bytomia, 
najbardziej istotne dla badanych to stworzenie większej liczby miejsc pracy w mieście, następnie 

odnowienie starego budownictwa w mieście, poprawienie estetyki miejsc spotkań mieszkańców, 

zwiększenie ilości wydarzeń kulturalnych i poprawienie komunikacji miasta z innymi miastami. 

Komunikacja z mieszkańcami 

Ponad 93% badanych chce być informowanych o działalności służb miejskich, najczęściej poprzez 
prasę i radia lokalne (51%), ulotki wrzucane do skrzynek lub przesyłane pocztą (45%) oraz informacje 

zamieszczane na słupach ogłoszeniowych (43%). Popularnym kanałem komunikacji jest również 
internet (38%), szczególnie wśród osób młodszych (48%) i legitymujących się wyższym 

wykształceniem (54%).  

Dostrzegane pozytywne zmiany w Bytomiu w ostatnich 3-4 latach 
Zdecydowana większość badanych dostrzega pozytywne zmiany w mieście, przede wszystkim 

remonty dróg, placów oraz budynków. Niewielki odsetek mieszkańców wskazuje na tworzenie przez 
miasto lepszych warunków do prowadzenia własnego biznesu. 
 

Wykres nr 10: Ocena pozytywnych zmian w mieście 
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Tabela nr 18: Pozytywne zmiany wg mieszkańców Bytomia 

Wyszczególnienie 
Odsetek 

badanych 

Remontowane są drogi i place  74,1% 

Remontuje się wiele budynków  59,8% 

Miasto tworzy i/lub modernizuje obiekty sportowo-rekreacyjne 44,2% 

Rozszerza się oferta kulturalno-rozrywkowa Bytomia 24,8% 

Poszerza się oferta edukacyjna, powstają ciekawe kierunki kształcenia na uczelniach wyższych  24,4% 

Miasto lepiej informuje mieszkańców o swoich zamierzeniach, działaniach 20,0% 

Budowane są nowe place zabaw  19,4% 

Likwidowane są bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych  8,8% 

Stworzone zostały dogodne warunki dla osób, które chcą inwestować, prowadzić własny 
biznes  

7,7% 

Miasto lepiej gospodaruje mieszkaniami, którymi dysponuje  4,6% 

Inne* 5,0% 
 
*Inne (wskazywany spontanicznie) : skwery i zieleńce są bardziej zadbane 1,7%; park miejski jest bardziej zaniedbany, 
częściowa renowacja parku, rewitalizacja parków 0,7%; jest więcej sklepów 0,6%; nowe instalacje wodociągowe i gazowe, 
kanalizacja przeciwburzowa 0,6%; jest bezpieczniej w mieście 0,6%; zburzenie kładki koło dworca 0,4%; trochę remontują 
centrum 0,4%; lepiej pracują służby oczyszczania miasta, większy porządek, czystość 0,4%; remont basenu krytego 0,2%; 
różne imprezy, lodowisko zimą 0,2%; dobrze zagospodarowany plac Kościuszki 0,2%; remonty chodników 0,2%; działa 



 37 

Uniwersytet III wieku 0,2%; punktualnie jeżdżą tramwaje 0,2%; odnawianie pustostanów 0,2%; Budowa Agory – stworzenie 

miejsca pracy 0,2%.Dostrzegane negatywne zmiany w Bytomiu w ostatnich 3-4 latach2 
 

Wykres nr 11: Ocena negatywnych zmian w mieście 

nie 

dostrzegam 

żadnych 

negatywnych 

zmian

26,1%

dostrzegam 

negatywne 

zmiany

73,9%

 
 

Tabela nr 19: Negatywne zmiany wg mieszkańców Bytomia 

Wyszczególnienie 
Odsetek 

badanych 
Niszczejące budownictwo, złe gospodarowanie mieszkaniami, brak nowych mieszkań 24,5% 

Budowa Agory, przebudowa placu Kościuszki 21,4% 

Zła, nieodpowiednia infrastruktura drogowa, chodniki, oświetlenie, przystanki, ścieżki 
rowerowe, ławki, toalety publiczne, itp. 

17,5% 

Brak czystości, koszy na śmieci, psie odchody, szczury, troska o środowisko 16,2% 

Sposób zarządzania miastem, finansami, władze miasta, biurokracja, źle wydawane 
koncesje, pozwolenia, faworyzacja centrum, brak promocji  

16,2% 

Bieda, ubóstwo, patologie, pijaństwo, chuligaństwo, wandalizm, dewastacje, bezdomni, 
brak bezpieczeństwa 

13,1% 

Bezrobocie, brak ofert pracy, likwidacja miejsc pracy, warunki pracy 12,9% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa i sportowo-rekreacyjna, spędzanie wolnego czasu, imprezy 12,2% 

Brak placów zabaw, miejsca dla dzieci 9,4% 

Organizacja ruchu, komunikacja miejska, skomunikowanie z innymi miastami, utrudnienia 
komunikacyjne 

9,2% 

Stagnacja, brak inwestycji, brak działań w mieście 7,4% 

Brak lub niewystarczająca liczba obszarów zielonych, niedbanie o zieleń, skwery, parki 5,0% 

Brak miejsc parkingowych, parkomaty, opłaty parkingowe 3,1% 

Inne* 3,3% 

 
*Inne : brak udogodnień dla niepełnosprawnych, starszych, wózków dziecięcych 1,3%; oferta edukacyjna, żłobki 0,7%; służba 
zdrowia 0,7%; szkody górnicze 0,4%; wszystko mi się nie podoba 0,2%. 

                                                 
2 pytanie otwarte, odpowiedzi wskazywane spontanicznie. 
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5. Badanie szans i aspiracji zawodowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 

Na przełomie listopada i grudnia 2009 r. Urząd Miejski w Bytomiu przeprowadził w szkołach 

ponadgimnazjalnych badanie ankietowe mające na celu zdiagnozowanie planów dotyczących dalszego 
kształcenia, a także zanalizowanie stopnia korzystania młodzieży z usług doradztwa i poradnictwa 

zawodowego oraz gotowości do migracji poza granice miasta w celach edukacyjnych lub poszukiwania 
pracy. Badaniem tym objęto 494 uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących, liceów 

profilowanych, techników oraz szkół zawodowych. Wśród respondentów 53% stanowiły kobiety, 

a 47% - mężczyźni. Poniżej zaprezentowano wybrane elementy przeprowadzonego badania. 

Szanse na rynku pracy 

Zainteresowanie sytuacją na rynku pracy w Bytomiu wykazuje 46% uczniów. Największe 
zainteresowanie wśród wszystkich badanych wyraża młodzież ucząca się w liceach ogólnokształcących 

– 19% oraz w technikach – 12%. 
 

Wykres nr 12: Zainteresowanie sytuacją na rynku pracy w Bytomiu 

 
źródło: opracowanie własne 

 

Tabela nr 20: Zainteresowanie sytuacją na rynku pracy w Bytomiu 

Zainteresowanie 
sytuacją na 
rynku pracy 
w Bytomiu 

Liceum 
Ogólnokształcące 

Liceum 
Profilowane 

Technikum 
Szkoła 

Zawodowa 
Razem 

Tak 19% 4% 12% 11% 46% 

Nie 21% 3% 13% 5% 43% 

Nie mam zdania 4% 3% 1% 4% 12% 

     
100% 

źródło: opracowanie własne 
 

Poprawę szansy otrzymania zatrudnienia w ciągu najbliższych 6 miesięcy dostrzega 14% 
respondentów. Zdaniem 11% uczniów sytuacja na rynku pracy w województwie śląskim pogorszy się, 

a 39% ankietowanych miało trudności w ocenie przyszłej sytuacji. Dla 36% badanych możliwości 

otrzymania pracy nie zmienią się. Optymizm w możliwości znalezienia pracy wykazywali uczniowie 
uczący się w liceach ogólnokształcących 6% oraz w technikach 4%. Odpowiedzi młodzieży szkolnej 

skupiają się jednak przede wszystkim na wskazaniach dotyczących trudności w ocenie możliwości 
zdobycia pracy oraz opiniach, że możliwości otrzymania pracy w najbliższym półroczu nie zmienią się. 
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Wykres nr 13: Ocena możliwości otrzymania pracy w woj. śląskim w przyszłym półroczu 

 
źródło: opracowanie własne 

 

Tabela nr 21: Ocena możliwości otrzymania pracy w woj. śląskim w przyszłym półroczu 

Ocena możliwości 
otrzymania pracy 

w woj. śląskim 
przyszłym półroczu 

Liceum 
Ogólnokształcące 

Liceum 
Profilowane 

Technikum 
Szkoła 

Zawodowa 
Razem 

Poprawią się 6% 1% 4% 3% 14% 

Nie zmienią się 18% 3% 10% 6% 36% 

Ulegną pogorszeniu 5% 1% 4% 1% 11% 

Trudno powiedzieć 16% 2% 11% 10% 39% 

     
100% 

źródło: opracowanie własne 

Warunki startu życiowego 
Z wypowiedzi przyszłych absolwentów szkół ponad-gimnazjalnych wynika, że za najważniejsze    

w uzyskaniu należytych warunków startu życiowego uznali oni zwiększanie możliwości zdobywania      
i podwyższania kwalifikacji zawodowych (32% badanych). Najwyższy odsetek wskazań na ten wariant 

odpowiedzi odnotowano wśród młodzieży liceów ogólnokształcących – 15%. Do innych preferowanych 

form wspierania należą zasiłki dla bezrobotnych – 27%. Ta forma wsparcia jest najbardziej popularna 
wśród młodzieży liceów ogólnokształcących – 10% oraz szkół zawodowych – 9%. Do oczekiwanych 

form wsparcia należą również płatne staże w wybranych zakładach pracy – 22%, gdzie najbardziej 
zainteresowani tą formą wsparcia są uczniowie liceów ogólnokształcących – 10% oraz techników – 

8%. Tymczasem najmniej atrakcyjną formą, zdaniem młodzieży, są możliwości związane z podjęciem 
pracy w formie prac interwencyjnych lub robót publicznych – 1% wskazań badanych. 
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Wykres nr 14: Najważniejsze warunki startu życiowego 

 
źródło: opracowanie własne 

 

Tabela nr 22: Najważniejsze warunki startu życiowego 

Najważniejsze warunki startu 
życiowego 

Liceum 
Ogólno 

kształcące 

Liceum 
Profilowane 

Technikum 
Szkoła 

Zawodowa 
Razem 

Zasiłki socjalne dla bezrobotnych 
absolwentów 

10% 2% 6% 9% 27% 

Zwiększanie możliwości zdobywania  
i podwyższania kwalifikacji 
zawodowych/kursy, szkolenia 

15% 4% 8% 5% 32% 

Płatny staż w wybranym zakładzie 
pracy 

10% 1% 8% 3% 22% 

Prace interwencyjne lub roboty 
publiczne dla bezrobotnych 
absolwentów 

0% 0% 0% 0% 1% 

Bezpłatny staż w zamian za 
uprawdopodobnienie przyjęcia do pracy 

2% 0% 2% 0% 4% 

Niskooprocentowane kredyty na własną 
działalność gospodarczą 

2% 0% 3% 1% 6% 

Pomoc w dostępie do rynku pracy  
w ramach UE 

2% 0% 2% 0% 5% 

Nie mam zdania 1% 0% 1% 1% 3% 

     
100% 

źródło: opracowanie własne 

 

Doświadczenie zawodowe 

Większość respondentów posiada już doświadczenia związane z pracą zarówno w Polsce jak i za 
granicą. Ze względu na doświadczenia zawodowe w analizie podzielono uczniów na posiadających 

doświadczenia w Polsce oraz za granicą. 
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Wykres nr 15: Podjęcie pracy w Polsce  

 
źródło: opracowanie własne 

 

Tabela nr 23: Podjęcie pracy w Polsce 

Podjęcie pracy w 
Polsce i za granicą 

Liceum 
Ogólnokształcące 

Liceum 
Profilowane 

Technikum 
Szkoła 

Zawodowa 
Razem 

W Polsce z umową  
o pracę 

21% 3% 17% 10% 51% 

W Polsce bez umowy  
o pracę 

18% 4% 18% 9% 49% 

     
100% 

źródło: opracowanie własne 
 

Wśród uczniów posiadających doświadczenia zawodowe za granicą, 68% zadeklarowało, że 

świadczyli oni pracę w oparciu o umowę, natomiast odsetek osób pracujących w Polsce wynosił 
odpowiednio 51%. Jak powszechnie wiadomo uzyskanie pracy za granicą wiąże się z bardzo dobrą 

znajomością języka obcego. 63% badanych deklaruje znajomość języka angielskiego na poziomie 
pozwalającym na podjęcie pracy, z kolei języka niemieckiego 25%. 

 

Wykres nr 16: Podjęcie pracy za granicą. 

 
źródło: opracowanie własne 
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Tabela nr 24: Podjęcie pracy za granicą. 

Podjęcie pracy za 
granicą 

Liceum 
Ogólnokształcące 

Liceum 
Profilowane 

Technikum 
Szkoła 

Zawodowa 
Razem 

Za granicą z umową 
o pracę 

27% 7% 27% 7% 68% 

Za granicą bez 
umowy o pracę 

9% 5% 16% 2% 32% 

     
100% 

źródło: opracowanie własne 

Plany zawodowe 

Zdecydowana większość badanej młodzieży, tj. 80%, posiada już własne plany dotyczące życia 
zawodowego oraz określony sektor, w którym chciałaby pracować. Najwyższy odsetek osób 

posiadających plany zawodowe odnotowano wśród uczniów liceów profilowanych – 35% oraz 

techników – 22%.  
 

Wykres nr 17: Czy posiadasz plany zawodowe? 

 
źródło: opracowanie własne 

 

Tabela nr 25: Czy posiadasz plany zawodowe? 

Czy posiadasz plany 
zawodowe? 

Liceum 
Ogólnokształcące 

Liceum 
Profilowane 

Technikum 
Szkoła 

Zawodowa 
Razem 

Tak 35% 6% 22% 17% 80% 

Nie 4% 0% 2% 1% 7% 

Trudno powiedzieć 5% 1% 5% 2% 13% 

     100% 

źródło: opracowanie własne 
 

Dodatkowo badane zagadnienie prezentuje poniższy wykres i tabela opisujące plany dotyczące 

sektora podjęcia pracy.  
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Wykres nr 18: W jakim sektorze chciałbyś podjąć pracę ? 

 
źródło: opracowanie własne 

 

Tabela nr 26: W jakim sektorze chciałbyś podjąć pracę ? 

W jakim sektorze chciałbyś podjąć 
pracę ? 

Liceum 
Ogólno 

kształcące 

Liceum 
Profilowane 

Technikum 
Szkoła 

Zawodowa 
Razem 

Sektorze publicznym 17% 2% 6% 2% 27% 

Sektorze prywatnym 13% 2% 11% 7% 32% 

Własna działalność gospodarcza 11% 3% 9% 6% 29% 

Prowadzić własne gospodarstwo rolne 0% 0% 0% 0% 0% 

Sektor instytucji pozarządowych 0% 0% 0% 0% 1% 

Trudno powiedzieć 3% 1% 3% 5% 11% 

     
99% 

źródło: opracowanie własne 
 

Najczęściej wskazywany przez wszystkich badanych sektor podjęcia pracy to sektor prywatny – 

32% oraz własna działalność gospodarcza – 29%, w dalszej kolejności sektor publiczny – 27%. 
Najwyższy odsetek młodzieży, która chciałaby podjąć pracę w sektorze publicznym odnotowano wśród 

młodzieży uczącej się w liceach ogólnokształcących (17%), z kolei młodzież ucząca się w technikach 

najchętniej podjęłaby pracę w sektorze prywatnym (11%). Młodzież szkół zawodowych, nie wiąże 
swojej przyszłości z sektorem publicznym, sektor w którym upatruje swoje szanse to sektor prywatny 

– 7% oraz własna działalność gospodarcza – 6%. Rozkład odpowiedzi wśród młodzieży w liceach 
profilowanych nie jest znacząco zróżnicowana. 

Należy również dodać iż ilość wskazań badanych uczniów na sektor przyszłej pracy związany        

z prowadzeniem działalności rolniczej oraz podjęciem aktywności zawodowej w sektorze organizacji 
pozarządowych nie przekracza 1%. Te warianty odpowiedzi nie zostały uwzględnione                       

w prezentowanym wykresie, dlatego też kategoria razem sumuje się do 99%. 
Jak wynika z badań, 60% respondentów jest przekonana, że w Bytomiu są pracodawcy, którzy 

mogliby ich zatrudnić obecnie lub w przyszłości. Najwyższy odsetek to uczniowie liceów 

ogólnokształcących – 25%, techników – 17% oraz szkół zawodowych – 13%.  
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Wykres nr 19: Czy są w mieście pracodawcy, którzy mogliby Cię zatrudnić? 

 
źródło: opracowanie własne 

 

Tabela nr 27: Czy są w mieście pracodawcy, którzy mogliby Cię zatrudnić? 

Czy są w mieście 
pracodawcy, którzy 

mogliby Cię zatrudnić? 

Liceum 
Ogólnokształcące 

Liceum 
Profilowane 

Technikum 
Szkoła 

Zawodowa 
Razem 

Tak 25% 5% 17% 13% 60% 

Nie 6% 0% 4% 2% 12% 

Trudno powiedzieć 12% 2% 9% 5% 28% 

     100% 

źródło: opracowanie własne 
 

Wśród ankietowanych dominuje tradycyjny model poszukiwania pracy, polegający przede 

wszystkim na wysyłaniu listów motywacyjnych do różnych instytucji oraz firm – 36% wskazań.          
Z internetu zamierza korzystać 19% badanych, z czego najwyższy odsetek uczniów planujących 

poszukiwać w ten sposób pracy odnotowano wśród uczniów liceów ogólnokształcących – 9%. 
 

Wykres nr 20: Jak zamierzasz szukać pracy? 

 
źródło: opracowanie własne 
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Tabela nr 28: Jak zamierzasz szukać pracy ? 

Jak zamierzasz szukać pracy ? 
Liceum 

Ogólnokształcące 
Liceum 

Profilowane 
Technikum 

Szkoła 
Zawodowa 

Razem 

Zamierzam dzwonić do różnych 
instytucji 

3% 1% 1% 2% 7% 

Zamierzam poszukiwać pracy  
w ogłoszeniach zamieszczonych  
w prasie 

3% 0% 1% 2% 6% 

Zamierzam wysłać swój życiorys  
i list motywacyjny do różnych 
instytucji 

19% 3% 10% 4% 36% 

Zamierzam poszukiwać pracy 
przez internet 

9% 1% 6% 3% 19% 

Zamierzam poszukiwać pracy 

przez znajomych 
2% 1% 3% 1% 7% 

Zamierzam szukać pracy poprzez 
Urząd Pracy 

2% 0% 2% 5% 10% 

Trudno powiedzieć 5% 1% 3% 2% 11% 

Inne 1% 0% 2% 0% 3% 

     100% 

źródło: opracowanie własne 
 

60% badanych nie wyraża chęci wsparcia w postaci profesjonalnej pomocy w wyborze przyszłego 

zawodu, najwięcej wśród młodzieży szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących – 25% wskazań 
badanych uczniów. 

 

Wykres nr 21: Chęć uzyskania pomocy w wyborze przyszłego zawodu. 

 
źródło: opracowanie własne 

 

Tabela nr 29: Chęć uzyskania pomocy w wyborze przyszłego zawodu. 

Chęć uzyskania 
pomocy w wyborze 
przyszłego zawodu. 

Liceum 
Ogólnokształcące 

Liceum 
Profilowane 

Technikum 
Szkoła 

Zawodowa 
Razem 

Tak 10% 2% 5% 2% 19% 

Nie 25% 5% 17% 13% 60% 

Jeszcze o tym nie myślę 9% 1% 7% 4% 21% 

     100% 

źródło: opracowanie własne 
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Plany migracyjne 

Z przeprowadzonego badania wynika, że 25% respondentów planuje pozostać w Bytomiu po 

zakończeniu nauki. Najniższy odsetek badanych, którzy chcieliby pozostać to młodzież ucząca się       
w liceach profilowanych – 2%.  

Zamiar wyjazdu za granicę zadeklarowało 18% badanych, ewentualność zmiany województwa 
rozważa 15% uczniów, zaś inną miejscowość w województwie – 13% wskazań. Najwyższy odsetek 

deklaracji wyjazdów zagranicznych odnotowano głównie wśród uczniów techników – 7% oraz liceów 

ogólnokształcących – 6%.  
 

Wykres nr 22: Deklaracje zamiarów migracyjnych po zakończeniu nauki. 

 
źródło: opracowanie własne 

 

Tabela nr 30: Deklaracje zamiarów migracyjnych po zakończeniu nauki. 

Deklaracje zamiarów 
migracyjnych po 

zakończeniu nauki 

Liceum 
Ogólnokształcące 

Liceum 
Profilowane 

Technikum 
Szkoła 

Zawodowa 
Razem 

Mieszkać w Bytomiu 9% 2% 7% 7% 25% 

Wyjechać do innej 
miejscowości w województwie 

6% 1% 3% 2% 13% 

Wyjechać do innej 
miejscowości na terenie kraju 

10% 1% 3% 1% 15% 

Wyjechać za granicę 6% 1% 7% 4% 18% 

Trudno powiedzieć 14% 2% 9% 5% 30% 

     100% 

źródło: opracowanie własne 
 

Najczęściej wskazywane w pytaniu wolnym przez uczniów kierunki migracji z miasta Bytomia to: 
Katowice, Piekary Śląskie, Wrocław, Kraków, Częstochowa, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Gdynia. 

Główne przyczyny wyjazdu młodzieży ponad-gimnazjalnej to przede wszystkim większe możliwości 
rozwoju (37%) oraz perspektywa znalezienia pracy w innym mieście (25%).  
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Wykres nr 23: Główne przyczyny wyjazdu. 

 
źródło: opracowanie własne 

 

Tabela nr 31: Główne przyczyny wyjazdu. 

Główne przyczyny wyjazdu 
Liceum 

Ogólnokształcące 
Liceum 

Profilowane 
Technikum 

Szkoła 
Zawodowa 

Razem 

Rodzinne 2% 1% 1% 1% 6% 

Mieszkaniowe 2% 0% 3% 3% 8% 

Praca 8% 2% 9% 6% 25% 

Większe możliwości rozwoju 22% 3% 8% 4% 37% 

Nie mam zdania 6% 2% 6% 5% 20% 

Inne 1% 0% 2% 1% 4% 

     100% 

źródło: opracowanie własne 
 

Zasadniczymi powodami, dla których osoby planujące wyjazd z miasta mogłyby wrócić do Bytomia 
to przede wszystkim powody rodzinne – 37% wszystkich wskazań, z czego najwyższy odsetek 

odnotowano wśród młodzieży liceów ogólnokształcących – 17%. Drugim istotnym powodem powrotu 

byłoby zdobycie pracy w Bytomiu – 24% respondentów.  
 

Wykres nr 24: Powody, które skłaniają do powrotu do Bytomia. 

 
źródło: opracowanie własne 
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Tabela nr 32: Powody, które skłaniają do powrotu do Bytomia. 

Powody, które skłaniają do 
powrotu do Bytomia 

Liceum 
Ogólnokształcące 

Liceum 
Profilowane 

Technikum 
Szkoła 

Zawodowa 
Razem 

Zdobycie pracy w Bytomiu 10% 2% 8% 4% 24% 

Brak pracy poza Bytomiem 2% 0% 1% 1% 4% 

Powody rodzinne 17% 3% 9% 8% 37% 

Mieszkanie 4% 0% 3% 3% 10% 

Nie mam zdania 7% 2% 6% 5% 21% 

Inne 2% 0% 3% 0% 5% 

     100% 

źródło: opracowanie własne 
 

Inne powody wskazane w pytaniu wolnym, które skłoniłyby również do powrotu do Bytomia to: 

- poprawa warunków zamieszkania, 

- poprawa wizerunku i estetyki miasta, 
- poprawa bezpieczeństwa w mieście. 
 

Spośród badanej młodzieży, 21% uważa Bytom za dobre miejscem do życia. Z kolei dla ponad 

połowy respondentów, Bytom nie jest dobrym miejscem do życia, przy czym najwyższy odsetek 
uczniów wskazujących ten wariant odpowiedzi zaobserwowano wśród młodzieży liceów 

ogólnokształcących – 22% oraz techników – 15%.  
 

Wykres nr 25: Bytom jako dobre miejsce do życia. 

 
źródło: opracowanie własne 

 

Tabela nr 33: Bytom jako dobre miejsce do życia. 

Bytom jako dobre 
miejsce do życia 

Liceum 
Ogólnokształcące 

Liceum 
Profilowane 

Technikum 
Szkoła 

Zawodowa 
Razem 

Tak 8% 2% 6% 6% 21% 

Nie 22% 4% 15% 11% 52% 

Trudno powiedzieć 14% 1% 8% 4% 27% 

     100% 

źródło: opracowanie własne 
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Respondenci wskazali również w pytaniu wolnym na działania jakie samorząd powinien podjąć aby 

w Bytomiu żyło się lepiej, należą do nich m.in. : 

- poprawa warunków mieszkaniowych, 
- troska o ochronę środowiska, powiększenie ilości terenów zielonych,  

- większa troska o wygląd miasta, odnowa starego budownictwa, 
- zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych, 

- stworzenie możliwości rozwoju młodzieży,  

- ograniczenie przestępczości. 
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6. Badanie klimatu przedsiębiorczości w Bytomiu 

Badanie klimatu przedsiębiorczości w Bytomiu zostało przeprowadzone na przełomie stycznia        

i lutego 2010 r. Było to pierwsze badanie sondażowe przedsiębiorców realizowane na potrzeby Urzędu 
Miejskiego w Bytomiu. Do pierwszej edycji badania wytypowano 54 firmy, w badaniu wzięto udział 20 

firm dla których oszacowano łączne zatrudnienie na poziomie od 3000 do 5000 pracowników. 
Cykliczność przeprowadzania badań oraz zwiększenie ilości ankietowanych firm ma doprowadzić        

w przyszłości do zdefiniowania wspólnych działań miasta i przedsiębiorców dla wzmocnienia firm 

funkcjonujących w Bytomiu.  
Głównym celem badania było dostarczenie informacji w zakresie zmian w sytuacji gospodarczej 

w mieście poprzez zebranie opinii przedsiębiorców dotyczących lokalnego rynku, ich zdolności do 
przystosowania się do zmiennej koniunktury gospodarczej i podnoszenia jakości świadczonych usług. 

Przeprowadzony sondaż miał na celu ustalenie istotnych dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu wyników 

m.in. w zakresie: 
► oceny miasta jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej, 

► oceny sytuacji gospodarczej w mieście, 
► zdolności wdrożenia nowych technologii, 

► oceny przeszkód działalności gospodarczej, 
► zdolności wykorzystania i pozyskania pomocy zewnętrznej, 

► plany pozyskiwania nowych rynków zbytu. 

 
Sondaż pozwolił na przedstawienie następujących wniosków szczegółowych. 

Badani przedsiębiorcy w większości poleciliby Bytom jako miejsce do prowadzenia firmy 
i pozytywnie oceniają warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Bytomiu. Znacząca 

większość badanych, blisko 95%, nie planuje przeniesienia swojej działalności w całości bądź w części 

poza Bytom.  
Jak wynika z badań, 10% analizowanych firm wskazała na pogorszenie się sytuacji gospodarczej 

w ostatnich dwóch latach. W ocenie sytuacji gospodarczej w przyszłości (na najbliższe dwa lata) 
przeważają nastroje optymistyczne – 63% badanych jest przekonana o tym, że sytuacja poprawi się, 

a w opinii kolejnych 31%, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Tak wysoki odsetek optymistycznie 
nastawionych do przyszłości przedsiębiorców jest również efektem tego, że blisko 60% badanych 

informuje o przyjętych strategicznych planach działania na przyszłość, sformułowanych strategiach, 

które są równocześnie znane pracownikom.  
 

Wykres nr 26: Jak według Pana/Pani sytuacja gospodarcza w mieście będzie zmieniać się w ciągu 
najbliższych dwóch lat? 
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Zdaniem blisko 60% badanych najistotniejsze problemy jakie powinny zostać uwzględnione 

w Planie Rozwoju Bytomia to komunikacja w mieście oraz utrzymanie dróg, w dalszej kolejności 

przyciąganie inwestorów z zewnątrz – 26% respondentów. 
 

Wykres nr 27: Jakie najistotniejsze problemy powinny zostać uwzględnione w Planie Rozwoju 
Bytomia? 
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Blisko 70% badanych deklaruje przynależność do różnych form zrzeszeń lub stowarzyszeń. Z kolei 
ponad 40% badanych deklaruje chęć uczestnictwa w przynależności do branżowego klastra.  

Zagrożeniem dla badanych firm działających na terenie Bytomia jest niski odsetek firm 
wprowadzających nowe produkty na rynek. Ponad 80% ankietowanych firm posiada produkty w fazie 

dojrzałości i stabilności sprzedaży. Zagrożenie to wynika z niebezpieczeństwa przejścia takich 

produktów w fazę spadku sprzedaży, a co się z tym wiąże pozycji konkurencyjnej tych firm 
i możliwości rozwoju.  

W badanych przedsiębiorstwach najmniej zmian innowacyjnych wprowadzono w zakresie technik 
zarządczych i kontrolnych – 15% wskazań. Zaś najwięcej zmian dotyczyło nowych technologii 

wytwarzania (26%). Innowacje w obsłudze klientów nie są postrzegane w badanych 
przedsiębiorstwach jako obszar wdrożeń nowych rozwiązań, innowacje w tym zakresie dotyczą 21% 

badanych.  

Formy bezpośredniej pomocy finansowej z jakiej korzystały badane firmy to przede wszystkim 
preferencyjne kredyty – 42% oraz dofinansowania z programów pomocowych – 26%. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że 15% badanych nie wykorzystało do tej pory żadnych 
z instrumentów możliwego wsparcia finansowego rozwoju przedsiębiorstwa. Blisko połowa badanych – 

47%, nie korzystała z pomocy doradczej. Z dostępnych bezpłatnych szkoleń pracowników korzystało 

jedynie 30% badanych.  
Ponad połowa badanych planuje pozyskanie środków z funduszy pomocowych i jest przygotowana 

do ich współfinansowania w najbliższych dwóch latach, 10% badanych nie planuje takich działań, 
15% nie wie na jakich zasadach można taką pomoc uzyskać.  

Badane przedsiębiorstwa, to przede wszystkim firmy o zasięgu lokalnym i krajowym. Dla ponad 
połowy z nich, głównymi konkurentami są firmy działające lokalnie oraz firmy działające na terenie 

kraju. Sprzedaż produktów badanych przedsiębiorstw skierowana jest w głównej mierze na rynek 

lokalny (rynek aglomeracji), a w dalszej kolejności skierowana jest na konkurowanie o klientów 
w kraju. Badane firmy nie konkurują zarówno na rynkach krajów Europy wschodniej, jak i w krajach 

pozaeuropejskich – nie dotyczy to zaledwie 5% badanych. O rynki Europy zachodniej konkuruje blisko 
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15% badanych, których wartość sprzedaży nie przekracza tam 50%. Dlatego też dla połowy badanych 

wejście Polski do Unii Europejskiej i nowe możliwości walki konkurencyjnej na jej rynkach nie miało 

żadnego znaczenia.  
95% badanych firm wiąże swoją przyszłość z Bytomiem i nie zamierza przenosić swojej 

działalności poza granice administracyjne gminy. 

 

Wykres nr 28: Czy firma planuje w przyszłości przeniesienie całej swojej działalności poza miasto 
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Badania są nie tylko formą poznania opinii przedsiębiorców, ale okazją do utworzenia w Bytomiu 

stałej formy komunikacji z przedsiębiorcami. Pierwsze badanie miało charakter wybitnie sondażowy. 
Cykliczne powtarzanie badań i analiza wyników umożliwią przeprowadzanie stałych debat 

w środowisku gospodarczym i uzgadnianie działań mogących wzmocnić konkurencyjność gospodarki 

miasta. 
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7. Wnioski z diagnozy i opis kluczowego problemu 

W okresie ostatnich dwudziestu lat w Bytomiu jak i w innych miastach kraju nałożyły się skutki 

transformacji ustrojowej, gospodarczej i technologicznej. Gwałtowne zmiany sprawiły, że nie wszyscy 
ludzie i społeczności były w stanie stawić czoło nowym wyzwaniom i nadążać z dopasowywaniem się 

do zmieniających się warunków. 
W takich miastach dochodzi do kumulowania się negatywnych zjawisk i kryzysu w trzech 

wymiarach: 

► kryzys ekonomiczny wynikający z załamania lub niskiej konkurencyjnej lokalnej gospodarki, 
► kryzys społeczny wynikający z osłabienia więzi społecznych, 

► kryzys wartości wynikający z pytania o swoją rolę w społeczności, sens tradycyjnych wartości, 
aspiracji mieszkańców. 

 

W pierwszej fazie kryzysu tradycyjnej gospodarki firmy ograniczały koszty by dopasować się do 
zmniejszającego się popytu na swoje coraz mniej konkurencyjne produkty. Oszczędności uzyskiwano 

między innymi ograniczając zatrudnienie najmniej przydatnych pracowników o najniższych 
kwalifikacjach. Powodowało to narastanie bezrobocia osób o najmniej atrakcyjnych na rynku pracy 

kwalifikacjach i często niezdolnych już do ich zmiany czy uzupełnienia.  
Efektem tego stało się narastanie długotrwałego bezrobocia i wykluczenie z życia ekonomicznego 

i społecznego całych grup społecznych związanych wcześniej z sektorami tradycyjnej gospodarki. Były 

to często osoby starsze, ludzie schorowani, odczuwający skutki długotrwałej pracy w trudnych 
warunkach, pracownicy o niższych kwalifikacjach. Zmniejszenie się ogólnej liczby miejsc pracy 

sprawiło, że drugą grupą dynamicznie rosnącą wśród bezrobotnych byli młodzi ludzie zaczynający 
aktywność zawodową.  

 

Absolwenci szkół i uczelni wchodzący na rynek pracy nie znajdowali wystarczającej ilości 
atrakcyjnych ofert pracy zgodnych z ich aspiracjami, a pracodawcy podnosili problem braku 

pożądanych kwalifikacji u młodych pracowników. 
Kolejne fazy transformacji gospodarki, tj. upadek sektorów tradycyjnej gospodarki, zmiany 

organizacji produkcji i postępująca globalizacja, spowodowały dla wielu ludzi i całych społeczności 
lokalnych: 

► utratę stabilności ekonomicznej, 

► nieprzydatność dotychczasowych kwalifikacji i tradycyjnych ścieżek karier zawodowych, 
► utratę pozycji społecznej, 

► konieczność zmiany miejsca pracy i miejsca zamieszkania, 
► rozluźnianie więzi z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, 

► rosnące poczucie alienacji, tymczasowości i wykorzenienia, 

► osłabienie i rozpad społeczności lokalnych. 
 

Należy też zauważyć, że w ślad za przemieszczaniem się centrów wzrostu podążają i opuszczają 
miasta przechodzące kryzys specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i ludzie młodzi poszukujący 

atrakcyjnego (stabilnego) miejsca pracy, a także zamieszkania dla siebie i swoich rodzin. 
W efekcie tych procesów mamy do czynienia z kumulowaniem się zjawisk negatywnych 

w miastach, które nie zdołały wyjść z procesu transformacji tradycyjnej gospodarki z ukształtowanym 

nowym profilem gospodarki opartej na wiedzy i sektorach o wysokim poziomie konkurencyjności na 
globalnych rynkach.  

W obszarach tych mamy do czynienia z negatywnymi zmianami demograficznymi na 
niespotykaną, w ostatnich dekadach w polskich miastach, skalę: 

► emigracją młodych mieszkańców, 

► spadkiem przyrostu naturalnego, 
► wzrostem liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym i rodzin uzależnionych od pomocy 

publicznej, co ogranicza lub wręcz uniemożliwia rozwój tych miast. Spadek potencjału 
demograficznego jest pogłębieniem kryzysu ekonomicznego i prowadzi do kryzysu 

społecznego i kryzysu kultury (wartości). 

 
Rozwój infrastruktury, udostępnianie nowych i podnoszenie jakości oferowanych usług mogą 

zagwarantować miasta: 



 54 

► o silnej bazie dochodów podatkowych i dochodów majątkowych, które tworzą większość 

wolnych środków w budżecie na nowe wydatki kapitałowe, 

► o wysokim poziomie dochodów mieszkańców i odwiedzających zdolnych do pokrycia kosztów 
zamieszkania i dostępnych w mieście usług, 

► z inwestorami i konkurencyjnymi firmami poszukującymi terenów i pracowników dla nowych 
inwestycji. 

 

Trzeba podkreślić, że o ile podobne procesy zachodziły w większości miast polskich to w Bytomiu 
miały one wyjątkowo niekorzystny wpływ na sytuację w mieście. Koncentracja zakładów związanych 

z wydobyciem i przetwarzaniem węgla wiązała większość mieszkańców z firmami górniczymi 
i metalurgicznymi, ich upadek pozbawił wielu mieszkańców Bytomia pracy, a ich rodziny dochodów.  

Analiza wskaźników rozwoju gospodarczego pokazuje, że Bytom w porównaniu z innymi miastami 
śląskimi i dużymi miastami Polski notuje bardzo niskie poziomy dochodów mieszkańców (PIT) 

i dochodów firm (CIT i PIT ). Co więcej, bardzo niski poziom dynamiki tych wskaźników w ostatnich 

latach i całej dekadzie potwierdzają, że Bytom jest miastem najbardziej dotkniętym skutkami 
transformacji gospodarki. Efekty kryzysu ekonomicznego przeniosły się na inne sfery. 

W poszukiwaniu pracy wielu mieszkańców Bytomia wyjechało za granicę lub do innych miast 
w Polsce. W efekcie Bytom zanotował bardzo niekorzystne zmiany wskaźników demograficznych. 

Poziom zmiany liczby mieszkańców ogółem i w poszczególnych grupach wiekowych, przyrost 

naturalny, saldo migracji potwierdzają, że kryzys gospodarki spowodował bardzo niebezpieczne dla 
Bytomia i trudne do zmiany zjawiska społeczne. Będzie to w przyszłości groziło obniżaniem potencjału 

rozwojowego miasta w kolejnych sferach.  
Przykładem może być reakcja rynku nieruchomości, gdzie ceny mieszkań w Bytomiu plasują się na 

najniższym poziomie w grupie porównawczej stu miast polskich. Renciści i emeryci w Bytomiu łącznie 
wykazują dwukrotnie więcej dochodów i płacą o połowę więcej podatku PIT niż przedsiębiorcy. 

Podsumowanie prezentowanych powyżej zjawisk prowadzi do zdefiniowania kluczowego dla 
rozwoju Bytomia problemu: utrata zdolności zatrzymywania mieszkańców i przyciągania nowych. 
 

Dla przerwania kręgu nakładających się negatywnych zjawisk i odwrócenia tendencji potrzebna 
jest polityka zorientowana na długofalowy rozwój endogeniczny: 

► dający nadzieję, a najlepiej realną perspektywę, atrakcyjnej kariery zawodowej młodym 

mieszkańcom poprzez: 
- tworzenie gotowych powierzchni z asystą dla otwierania działalności gospodarczej przez 

przedsiębiorczych mieszkańców, 
- wspieranie wzrostu atrakcyjnych miejsc pracy w sektorze publicznym i pozarządowym 

dzięki udostępnianiu nowych usług wyższej jakości, 

- pozyskiwanie atrakcyjnych inwestorów i stymulowanie wzrostu konkurencyjności lokalnej 
gospodarki dla tworzenia atrakcyjnych oraz stabilnych miejsc pracy dla dobrze 

wynagradzanych pracowników, 
► tworzący warunki zakorzeniania się mieszkańców poprzez: 

- tworzenie warunków dla różnorodnych form inwestowania w mieście przez mieszkańców, 
- wspieranie rodzin w zapewnieniu wszystkim mieszkańcom równego dostępu do rozwoju 

osobistego i opieki, 

- stymulowanie integracji i udziału mieszkańców w sprawach publicznych, 
- oddanie mieszkańcom realnych możliwości kształtowania sfery społecznej i przestrzeni 

publicznej w miejscach zamieszkania. 
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III. PRIORYTETY PLANU ROZWOJU BYTOMIA 
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III. Priorytety Planu Rozwoju Bytomia 

Zebrane do planu projekty obejmują wszystkie ważne dla rozwoju i funkcjonowania miasta 

przedsięwzięcia. Kluczowe dla realizacji Planu Rozwoju Bytomia będą jednak te projekty, które 
przyczynią się do poprawy sytuacji nie tylko w jednym z tych obszarów, ale będą miały pozytywny 

wpływ na kilka priorytetów. Oznacza to, że interdyscyplinarność, przedsięwzięcia międzysektorowe, 
współpraca partnerów z różnych branż i środowisk staje się kluczowa dla osiągnięcia celów 

zakładanych w planie i strategii.  

W trakcie prac nad planem wskazano następujące działania jako kluczowe dla osiągnięcia jego 
celów: 

Bytom - tu się dobrze mieszka  
Poprawa atrakcyjności zamieszkania w Bytomiu wymaga kompleksowych działań i nie może 

ograniczyć się do sfery technicznej. Na jej poprawę może wpłynąć nie tylko poprawa stanu 

technicznego mieszkań, ale również poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznych, atrakcyjności 
miejsc spotkań mieszkańców w osiedlach i centrum Bytomia. Najważniejszymi jednak działaniami będą 

te, które włączą zorganizowane grupy mieszkańców (wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia)         
w proces współdecydowania, realizacji projektów rozwoju i zarządzania miastem w wymiarze 

lokalnym.  
Stawanie się współgospodarzem przestrzeni wspólnej na zapleczu budynku, pobliskiego skweru, 

boiska, placyku dla dzieci nie tylko podnosi współodpowiedzialność mieszkańców za miasto, ale 

wzmacnia zakorzenienie mieszkańców, ich związek z miastem i zmniejsza niebezpieczeństwo, że będą 
chcieli kiedyś z Bytomia wyjechać. Tego typu miejsca zyskują również wysoką atrakcyjność w oczach 

potencjalnych nowych mieszkańców. 
Przez dziesięciolecia Polski Ludowej ukształtował się w Bytomiu rynek mieszkaniowy dla rodziny 

dwupokoleniowej. Wytworzyło to sytuację ciągłego zapotrzebowania na nowe mieszkania dla młodych 

rodzin.  
Tymczasem w ostatnich latach buduje się w Bytomiu bardzo mało nowych mieszkań, a stan 

techniczny mieszkań na rynku wtórnym jest często bardzo zły. W sytuacji gdy ceny mieszkań 
w Bytomiu są dziś niższe niż w innych miastach na Śląsku nie ma warunków dla aktywności 

deweloperów w mieście. 
Niższe możliwe do uzyskania ceny sprzedaży przy poniesieniu co najmniej takich samych kosztów 

przygotowania terenu i budowy mieszkań sprawiają, że deweloperzy wybierają inne lokalizacje na 

swoje inwestycje. Szansą na zmianę sytuacji jest dalsze inwestowanie przez miasto w infrastrukturę 
techniczną i rewitalizacja przestrzeni publicznych. Miasto realizuje od lat program takich przedsięwzięć, 

ale jest to proces bardzo kosztowny i długotrwały. 
Szansą na jego przyspieszenie i zatrzymanie w Bytomiu młodych mieszkańców, oraz na 

przyciągniecie do Bytomia nowych mieszkańców może być bardziej aktywny program budownictwa 

miejskiego na wynajem.  
Bardzo kosztowne inwestycje w tym obszarze mogą zwrócić się poprzez sprzedaż tych mieszkań 

w przyszłości, a przy założeniu, że najemcami będą młode rodziny z dziećmi, budżet miasta może 
uzyskać porównywalne dochody z subwencji oświatowej. 

Najważniejszym efektem tych działań ma być poprawa niekorzystnych tendencji demograficznych 
i stworzenie fundamentu (kapitału ludzkiego) dla długofalowego rozwoju miasta. 

Pracuj w Bytomiu 

Równoczesne zamknięcie kluczowych dla Bytomia zakładów sprawiło zapaść rynku pracy na 
niespotykaną w innych miastach w Polsce skalę. Należy pamiętać, że zakłady te wyznaczały naturalny 

kierunek edukacji i drogi zawodowe pokoleń mieszkańców Bytomia. Charakter pracy większości 
mieszkańców ukształtował przez stulecia specyficzny etos i kulturę Śląska. Ich upadek jest tym 

boleśniejszy w skutkach, że wymaga zmian kulturowych, stworzenia nowych kierunków kształcenia, 

a przede wszystkim nowego profilu gospodarki miasta.  
W przypadku Bytomia rozwój górnictwa i hutnictwa doprowadził do zagospodarowania przez 

te zakłady większości terenów miasta nadających się do wykorzystania pod działalność gospodarczą.  
Długotrwały i bardzo kosztowny proces rekultywacji tych terenów i przygotowania pod nowe formy 

działalności sprawia, że nowe inwestycje są lokowane na obszarach nie niosących tak dużych 

obciążeń. Opóźnia to jeszcze bardziej proces rozwoju w Bytomiu firm, które mogą tworzyć nowe 
miejsca pracy. 
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Wyjściem z sytuacji może być tworzenie gotowych przestrzeni do działalności gospodarczych 

z obsługą umożliwiającą funkcjonowanie małych i średnich firm bytomskich. Wymaga to przeznaczenia 

środków publicznych nie tylko na infrastrukturę techniczną i drogową ale stworzenia instytucji 
zarządzających i budowy obiektów takich jak: inkubatorów, parków przemysłowych i specjalistycznych 

branżowych parków technologicznych.  
Nie bez znaczenia jest też pozaekonomiczny wymiar ożywienia jakie spowoduje w mieście 

powstanie takich szans dla mieszkańców. 

Efektem realizacji tego priorytetu będzie wzrost dochodów mieszkańców Bytomia, zwiększenie 
liczby firm prowadzących działalność gospodarczą, a w konsekwencji ożywienie gospodarcze, 

powstanie nowych branż gospodarki i wzrost dochodów podatkowych miasta. 

Inwestuj w siebie – ucz się w Bytomiu 

W epoce rozwoju cywilizacji opartej na wiedzy do miana jednego z głównych czynników rozwoju 
miast urasta poziom wiedzy i kwalifikacji mieszkańców. Szczególnie ważny jest tu poziom nauczania 

ogólnego, a z drugiej strony stopień dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb 

zmieniającej się bazy ekonomicznej.  
W czasach gdy dominował model tradycyjnej gospodarki poziom nauczania ogólnego był 

w miastach śląskich i Bytomiu niższy niż w innych miastach Polski, a kształcenie zawodowe było 
podporządkowane potrzebom dominujących w regionie pracodawców. 

W sytuacji miasta, które utraciło zupełnie swoją dotychczasową bazę ekonomiczną Bytom stoi 

teraz przed podwójnie trudnym wyzwaniem - stworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej w szkołach 
i równocześnie rozwoju instytucji kształcenia ustawicznego elastycznie reagujących na 

zapotrzebowanie rynków pracy. 
Szansą Bytomia jest systematyczna praca nad podniesieniem poziomu kształcenia i szybkie  

wykorzystanie potencjału instytucji kultury, sportu, dla podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej 
szkół i przedszkoli w Bytomiu.  

Przykłady sukcesów szkół zawodowych w nowych kierunkach kształcenia pokazują, 

że zapotrzebowanie na te formy kształcenia jest potrzebne nie tylko dla młodzieży bytomskiej. 
Atrakcyjna oferta edukacyjna dostępna w mieście jest dziś jednym z kluczowych czynników 

warunkujących osiedlanie się młodych rodzin. 
Efektem działań realizowanych w ramach tego priorytetu będzie nie tylko wzrost atrakcyjności 

oferty edukacyjnej, ale wzrost liczby uczniów i uczestników szkoleń, dochodów miasta z tytułu 

subwencji, dochodów instytucji kształcenia ustawicznego. 

Bytom - dobra energia Śląska 

Zmiany zachodzące w ostatnich latach spowodowały rozluźnienie tradycyjnych więzi społecznych, 
narastanie u wielu ludzi poczucia utraty znaczenia i wyalienowania z otoczenia. Polskie miasta, 

a śląskie miasta w szczególności, poszukują nowych form budowy więzi społecznych w realiach świata 
zdominowanego przez mas media i globalne struktury gospodarcze. Bytom stoi przed wyzwaniem 

zbudowania modelu społecznego, który będzie budował silne więzi mieszkańców z bezpośrednim 

miejscem zamieszkania i sąsiadami, budował tożsamość miasta oferując atrakcyjne miejsca spotkań 
publicznych w mieście, organizując wydarzenia kulturalne z odziałem wszystkich grup społecznych.  

W ramach tego priorytetu wyłonione będą działania, które promują, stymulują wspólną działalność 
zorganizowanych grup mieszkańców. Mechanizmy współdziałania i współfinansowania z mieszkańcami 

realizacji inicjatyw lokalnych oraz oddanie mieszkańcom prawa współdecydowania o tym, co ich 
bezpośrednio otacza, to droga do budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego.  

Bytom dzięki swym placówkom kulturalnym był wizytówką kultury Śląska. 

W okresie tak głębokiej transformacji, jaką obecnie przechodzi miasto, kultura jest jednym z tych 
wymiarów funkcjonowania, która zyskuje na znaczeniu jako wyznacznik rozpoznawalności na zewnątrz 

i czynnik budujący tożsamość.  
Rożne formy aktywności kulturalnej mogą podnieść atrakcyjność oferty edukacyjnej w szkołach, 

wzmocnić poziom integracji mieszkańców w osiedlach, stać się obszarem aktywności dla mieszkańców, 

którzy zakończyli już aktywność zawodową. 
Rezultatem realizacji tego priorytetu będzie nie tylko wyższa aktywność społeczna mieszkańców, 

ale także poprawa atrakcyjności zamieszkania w Bytomiu.  
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego to nowe atrakcyjne kierunki rozwoju zawodowego, 

to również nowe miejsca pracy dla wysokiej klasy specjalistów i dywersyfikacja rynku pracy. Wzrost 
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poczucia bezpieczeństwa zakorzenienia prowadzi też do wzrostu inwestowania w swoje mieszkanie 

i otoczenie przez mieszkańców. 

W Bytomiu - bliżej świata 
Bytom jest częścią największego w Polsce obszaru zurbanizowanego. Rozwój wielu obszarów 

aktywności organizacji społecznych, firm i instytucji publicznych może następować nie tylko w ślad za 
popytem wytworzonym w Bytomiu. Firmy, placówki handlowe, szkoły, instytucje kultury, placówki 

opieki społecznej i placówki zdrowia, a nawet urzędy Bytomia obsługują mieszkańców innych miast.  

Budowa sprawnych więzi komunikacyjnych pochłania największe wydatki z budżetów Bytomia, ale 
to niezbędny warunek włączenia Bytomia w funkcjonowanie aglomeracji. Połączenie szybkiej kolei 

z Pyrzowicami, węzeł przesiadkowy i budowa autostrady realizowane ze środków pozamiejskich 
są najważniejszymi czynnikami rozwoju Bytomia na kolejne dziesięciolecia.  

Projekty współpracy z innymi miastami otwierają przestrzeń współpracy w wymiarze mentalnym 
i są równie ważne jak nowe drogi. 

Efektem realizacji działań związanych z tym priorytetem będzie wzmocnienie roli Bytomia 

w aglomeracji i wzrost atrakcyjności inwestowania w Bytomiu. 
Dla sprawnego zarządzania realizacją Planu wszystkie zakwalifikowane do realizacji projekty 

pogrupowano według programów: 
► Mieszkaj w Bytomiu 

► Bytom skomunikowany 

► Edukacja dla każdego i przez całe życie 
► Gospodarny Bytom 

► Obywatelski Bytom 
► Kultura bez granic i rekreacja 

► Sprawna administracja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Trzeba zaznaczyć, że programy skupiając projekt o podobnym charakterze mają przyczynić się do 

efektywnej ich realizacji. Dobór projektów dokonany został pod kątem realizacji w możliwie krótkim 
czasie priorytetów. Oznacza to, że w myśleniu o przyszłości miasta dominuje podejście kompleksowe 

a nie branżowe, a kluczowe dla rozwoju w najbliższych latach będą miedzy innymi następujące 
działania: 

► poprawa bezpieczeństwa oraz integracja społeczna mieszkańców; 
► stymulowanie inicjatyw lokalnych mieszkańców; 

► inkubator firm;  

► park przemysłowy; 
► centrum logistyczne; 

► wykorzystanie i aktywizacja terenów poprzemysłowych; 
► wykorzystanie potencjału rynku medycznego; 

► centrum usług, serce miasta; 

► rewitalizacja tkanki mieszkaniowej centrum miasta; 
► zamieszkać w Bytomiu - mieszkania dla młodych rodzin; 

► przygotowanie terenów dla budownictwa jednorodzinnego; 
► rozwój atrakcyjnej przestrzeni miejskiej; 

► poprawa estetyki i standardów przestrzeni publicznej; 
► uporządkowanie formalno – prawne terenów pokopalnianych; 

► edukacja  na całe życie; 

► podniesienie oferty edukacyjnej; 
► rozszerzenie oferty szkolnictwa wyższego w Bytomiu; 

► odbudowa życia studenckiego; 
► rozwój infrastruktury dla kultury; 

► inwestycje w infrastrukturę sportową (baza dla mistrzów sportu); 

► połączenie z Pyrzowicami i przystanek w Bytomiu; 
► realizacja kluczowych inwestycji drogowych; 

► system komunikacyjny i parkowania w centrum miasta. 
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IV. Harmonogram Planu Rozwoju Bytomia 

 HARMONOGRAM PLANU ROZWOJU  Do 2010 2011 2012 2013 2014 
W 

kolejnych 
latach 

1. Mieszkaj w Bytomiu  w tys. zł 

1.1 
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z mieszkaniami 
socjalnymi  

1 
2 

3 946,1 
3 946,1 

600,0 
600,0 

1 250,0 
1 250,0 

1 250,0 
1 250,0 

2 500,0 
2 500,0 

 

1.2 
Rewaloryzacja środowiskowa, historyczna oraz botaniczna 
zabytkowych parków miejskich: Parku im. Franciszka Kachla, 
Parku Fazaniec oraz Parku Ludowego w Miechowicach 

1 
2 

2 005,0 
1 822,0 

1 133,0 
   443,0 

1 500,0 
   300,0 

10 687,0 
     700,0 

4 059,0  
    476,0 

 

1.3 
Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy 
budynkami w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu 

1 
2 

250,0 
250,0 

0,0 
0,0 

100,0 
100,0 

1 650,0 
1 650,0 

3 225,0 
3 225,0 

 

1.4 
Modernizacja bazy diagnostyczno zabiegowej Szpitala 
Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu 

1 
2 

2 556,9 
1 772,0 

795,5 
795,5 

500,0 
500,0 

500,0 
500,0 

800,0 
800,0 

 

1.5 
Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego 
nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek 1 
ul. Żeromskiego 7 

1 
2 
 

7 925,5 
6 568,5 

0,0 
0,0 

3 500,0 
3 500,0 

   

1.6 
Termomodernizacja obiektów Szpitala specjalistycznego nr 1  
w Bytomiu 

1 
2 

3 971,4 
3 880,8 

2 043,0 
1 800,0 

100,0 
100,0 

1 200,0 
1 200,0 

500,0 
500,0 

 

1.7 
Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych obiektów Parafii Św. 
Jacka w Bytomiu Rozbarku 

1 
2 

18 957,9 
0,0 

16 253,1 
1 000,0 

12 076,6 
1 300,0 

   

1.8 
Rewitalizacja terenów  poprzemysłowych w sąsiedztwie obszarów 
przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia – prace 
przygotowawcze 

  1 
2 

 
 

10,0 
10,0 

1 569,5 
236,0 

   

2. Bytom skomunikowany   

2.1 
Przygotowanie koncepcji budowy  „Bytomskiej Centralnej Trasy 
Północ-Południe” (BCT N-S tzw. BeCeTka) 

1 
2 

527,5       
527,5 

1 000,0 
1 000,0 

13 350,5 
2 002,5 

41 899,5 
6 201,5 

39 797,5 
4 098,5 

 

2.2 Modernizacja drogi krajowej DK 79 – ulica Chorzowska etap I 
1 
2 

55,0 
55,0 

100,0 
100,0 

53 564,0 
7 949,6 

   

2.3 
Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji 
Górnośląskiej – etap III 

1 
2 

28 415,7 
10 218,5 

88 992,7 
41 511,9 

1 000,0 
1 000,0 

   

2.4 
Przebudowa ul. Stolarzowickiej na odcinku od ul. Rokitnickiej do 
skrzyżowania z ulicami Felińskiego i Nową – etap I i od ul. 
Felińskiego – Nowa do ul. Frenzla – etap II 

1 
2 

4 625,0 
1 625,0 

1 500,0 
1 500,0 

    

2.5 
Budowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Żołnierskiej 
(DK78) i Ptakowickiej (DP) w Bytomiu 

1 
2 

10,0 
10,0 

2 050,0 
307,5 

2 050,0 
307,5 

   

2.6 
Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej (DK79) z ulicą 
Głowackiego 

1 
2 

93,9 
93,9 

4 282,3 
595,6 

    

2.7 
Budowa pasów wyłączenia i włączenia na skrzyżowaniu ulic 
Nałkowskiej i Obwodnicy Północnej w Bytomiu 

1 
2 

30,0 
30,0 

1 530,0 
30,0 

1 445,0 
1 445,0 

   

2.8 
Budowa nowego przebiegu DK 79 od węzła z ul. Chorzowską do 
al. J. Pawła II w Bytomiu  

1 
2 

609,6 
609,6 

1 442,1 
1 442,1 

1 005,0 
1 005,0 

   

3. Edukacja dla każdego i przez całe życie   

3.1 
Budowlanka cała naprzód ! Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego 

1 
2 

302,0 
38,5 

130,3 
16,6 

9,7 
1,2 

   

3.2 Comenius- Partnerskie Projekty – ZSS nr 6 
1 
2 

73,0 
0,0 

22,8 
0,0 

                                                                       

3.3 Comenius- Partnerskie Projekty -  ZSZ nr 8 
1 
2 

66,8 
0,0 

28,9 
0,0 

    

3.4 
Pokieruj swoim życiem – nie pozwól innym kierować za siebie! – 
doskonalenie zawodowe młodzieży szansą na sukces na rynku 
pracy 

1 
2 

146,0 
0,0 

45,4 
0,0 

    

3.5 
Młodzieżowe debaty w językach obcych – zajęcia dodatkowe dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Bytomia 
ukierunkowane na pogłębienie znajomości języków obcych. 

1 
2 

68,6 
0,0 

58,0 
0,0 

    

3.6 
Mechatronika jako wiedza i technologia umożliwiająca osiąganie 
sukcesów na rynku pracy – specjalistyczne zajęcia z mechatroniki 
dla uczniów szkół technicznych z Bytomia 

1 
2 

166,2 
21,2 

7,5 
0,9 
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 HARMONOGRAM PLANU ROZWOJU  Do 2010 2011 2012 2013 2014 
W 

kolejnych 
latach 

3.7 

Uczeń zawsze obecny w szkole- program uzupełniania 
kompetencji kluczowych z nauk matematyczno-przyrodniczych dla 
uczniów z Bytomia z trudnościami w nauce z wykorzystaniem 
techniki wideokonferencyjnej. 

1 
2 

161,6 
20,6 

 

7,1 
0,9 

    

3.8 Miejskie centrum wspierania kształcenia zawodowego 
1 
2 

148,4 
18,9 

100,0 
12,7 

7,7 
1,0 

   

3.9 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 
1 
2 

2 328,9 
0,0 

900,0 
0,0 

2 333,7 
0,0 

2 342,7 
0,0 

2 344,7 
0,0 

0,0 
0,0 

3.10 
Gruntowne wykształcenie zawodowe – kompetentny pracownik, 
zadowolony pracodawca 

1 
2 

47,7 
6,1 

71,6 
9,1 

34,8 
4,4 

   

3.11 

Informatyka jako jedna z najbardziej rozwijających się dyscyplin 
naukowych we współczesnym świecie – specjalistyczne zajęcia 
pozalekcyjne przeznaczone dla uczniów bytomskich szkół 
zawodowych 

1 
2 

85,0 
10,8 

93,6 
11,9 

49,3 
6,3 

   

3.12 
Kariera zawodowa zaczyna się w szkole. Program zajęć 
pozalekcyjnych symulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
produkcyjnego dla uczniów szkół zawodowych w Bytomiu 

1 
2 

56,5 
7,2 

105,8 
13,5 

56,4 
7,2 

   

3.13 
Gimnazjum pomocne uczniom – dobrze przygotowany 
gimnazjalista 

1 
2 

 132,5 
0,0 

105,4 
0,0 

   

3.14 
Odkryj w sobie Einsteina – zajęcia dla uczniów Gimnazjum nr 9  
w Bytomiu 

1 
2 

 55,6 
0,0 

38,8 
0,0 

   

3.15 Nauka szansą na lepszą przyszłość 
1 
2 

44,7 
0,0 

78,7 
0,0 

41,8 
0,0 

   

3.16 Równy start uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu 
1 
2 

52,1 
0,0 

105,4 
0,0 

64,9 
0,0 

   

3.17 
Ludzie różnią się od siebie nie tylko wyglądem...- zajęcia 
specjalistyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania 

1 
2 

124,3 
0,0 

145,8 
0,0 

    

3.18 Bytomski Klub Olimpijczyka nauk matematyczno przyrodniczych  
1 
2 

64,6 
0,0 

134,0 
0,0 

78,0 
0,0 

   

3.19 Ruch rzeźbi umysł 
1 
2 

 820,0 
0,0 

625,0 
0,0 

   

3.20 Z Bytomia na sceny Europy 
1 
2 

 383,0 
0,0 

419,5 
0,0 

   

3.21 
Otwarci na Europę – zajęcia pozalekcyjne zmniejszające 
dysproporcje edukacyjne i przeciwdziałające bierności społecznej  
i zawodowej 

1 
2 

42,0 
5,0 

54,6 
7,0 

    

3.22 
Sztuka i technika jako pomost pomiędzy edukacją a życiem 
zawodowym 

1 
2 

18,2 
0,0 

44,3 
0,0 

16,6 
0,0 

   

3.23 Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 
1 
2 

189,0 
0,0 

61,4 
0,0 

61,4 
0,0 

61,4 
0,0 

61,4 
0,0 

61,4 
0,0 

4. Gospodarny Bytom   

4.1 
Promocja inwestycyjna śródmieścia Bytomia 1 

2 
3,5 
3,5 

1 323,8 
195,6 

    

4.2 
Utworzenie i działalność Centrum Aktywizacji Zawodowej  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu 

1 
2 

20 878,1 
14,3 

9 000,0 
0,0 

    

4.3 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
1 
2 

502,0 
0,0 

533,6 
0,0 

533,6 
0,0 

533,6 
0,0 

533,6 
0,0 

0,0 
0,0 

4.4 Stawiamy na profesjonalność Il 
1 
2 

143,9 
23,1 

162,2 
22,8 

    

4.5 
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na 
zakład aktywności zawodowej o profilu restauracyjnej wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania 

1 
2 

 106,8 
106,8 

489,7 
489,7 

248,8 
248,8 

  

5. Obywatelski Bytom   

5.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Bytom 
1 
2 

15,1 
2,6 

156,0 
23,0 

16,8 
2,5 

12,6 
1,9 

  

5.2 Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu 
1 
2 

8 714,9 
915,1 

3 303,6 
346,9 

3 303,6 
346,9 

3 303,6 
346,9 

  

5.3 
Dzielnicowe punkty wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i ich rodzin na 
terenie Bytomia 

1 
2 

395,3 
0,0 

158,7 
0,0 
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 HARMONOGRAM PLANU ROZWOJU  Do 2010 2011 2012 2013 2014 
W 

kolejnych 
latach 

5.4 
Przebudowa części administracyjno dydaktycznej budynku 
internatu oraz zmiana sposobu użytkowania na Centrum Inicjatyw 
Społecznych w Bytomiu, ul. Zielna 25a 

1 
2 

1 185,0 
560,3 

772,0 
497,1 

    

5.5 Inicjatywy Lokalne 
1 
2 

  300,0 
200,0 

450,0 
300,0 

600,0 
400,0 

750,0 
500,0 

6 Kultura bez granic i rekreacja 
 

 

6.1 Rewitalizacja terenów po byłej KWK „Rozbark” w Bytomiu 
1 
2 

197,6 
197,6 

2 887,9 
1 480,9 

7 406,4 
1 550,0 

9 229,0 
1 440,0 

0,0 
0,0 

235 000,0 
35 250,0 

6.2 System Informacji Kulturalnej – Miasta energii kultury 
1 
2 

363,4 
76,2 

1 153,9 
173,1 

    

6.3 
Renowacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury przy ul. 
Żeromskiego 27 w Bytomiu 

1 
2 

1 848,5 
1 004,0 

1 808,8 
750,0 

667,4 
210,0 

   

6.4 
Przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej okazją do promocji 
kultury regionu – organizacja V edycji Bytomskiej Nocy 
Świętojańskiej 

1 
2 

10,9 
1,6 

1 370,7 
432,2 

    

6.5 
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr3  
w Bytomiu przy ul. Strażackiej 

1 
2 

38,2 
38,2 

15,0 
15,0 

4 000,0 
4 000,0 

4 000,0 
4 000,0 

  

7. Sprawna administracja  
 

7.1 
Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego nr 1  
w Bytomiu 

1 
2 

39,9 
39,9 

50,0 
50,0 

50,0 
50,0 

150,0 
150,0 

250,0 
250,0 

 

7.2 
Grupa robocza ds. wypracowania ułatwień wdrażania 
zintegrowanego zrównoważonego rozwoju miejskiego zgodnie  
z zaleceniami Karty Lipskiej (akronim LC-FACIL) 

1 
2 

72,1 
15,6 

54,1 
10,8 

 

    

7.3 Przebudowa budynku bocznego Urzędu Miejskiego w Bytomiu 
1 
2 

331,0 
331,0 

10,0 
10,0 

3 618,0 
3 288,0 

2 790,0 
2 790,0 

  

7.4 Śląska  Karta  Usług  Publicznych 
1 
2 

65,3 
54,0 

187,8 
64,5 

1 649,8 
433,5 

1 286,8 
87,2 

303,6 
303,6 

 

 
1* - nakłady ogółem, 
2* - w tym z budżetu miasta 
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V. PLAN FINANSOWY NA LATA 2011-2014 
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V. Plan finansowy na lata 2011-2014 (w tys. zł) 

 

Nakłady ogółem do 2010 2011 2012 2013 2014

Nakłady po 

2014

Nakłady 

w latach 

2011 -2014

OGÓŁEM 752 713,1 112 970,1 148 372,9 118 988,9 81 595,0 54 974,8 235 811,4 403 931,6

Budzet jst 190 957,1 34 814,5 55 386,9 31 586,3 20 866,3 12 553,1 35 750,0 120 392,6

Budżet państwa 8 551,6 6 301,1 1 713,5 360,7 157,9 9,2 9,2 2 241,3

Fundusze strukturalne 511 938,7 52 974,6 80 936,1 83 897,8 55 881,8 38 446,2 199 802,2 259 161,9

Inne środki zew 39 513,8 17 828,0 10 336,4 3 044,1 4 539,0 3 766,3 0,0 21 685,8

Środki prywatne 1 751,9 1 051,9 0,0 100,0 150,0 200,0 250,0 450,0

Program ogółem 107 414,5 39 612,8 20 834,6 20 596,1 15 287,0 11 084,0 0,0 67 801,7

Budzet jst 42 974,9 18 239,4 4 648,5 7 286,0 5 300,0 7 501,0 0,0 24 735,5

Budżet państwa 3 642,5 2 423,5 1 219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 219,0

Fundusze strukturalne 50 911,9 17 064,2 13 965,1 12 258,6 6 633,0 991,0 0,0 33 847,7

Inne środki zew 8 833,3 833,8 1 002,0 1 051,5 3 354,0 2 592,0 0,0 7 999,5

Środki prywatne 1 051,9 1 051,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Program ogółem 289 375,3 34 366,7 100 897,1 72 414,5 41 899,5 39 797,5 0,0 255 008,6

Budzet jst 83 666,2 13 169,5 46 487,1 13 709,6 6 201,5 4 098,5 0,0 70 496,7

Budżet państwa 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fundusze strukturalne 202 709,1 18 197,2 54 410,0 58 704,9 35 698,0 35 699,0 0,0 184 511,9

Inne środki zew 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Program ogółem 16 586,7 4 185,8 3 586,3 3 943,0 2 404,1 2 406,1 61,4 12 339,5

Budzet jst 221,3 128,6 72,6 20,1 0,0 0,0 0,0 92,7

Budżet państwa 687,7 126,1 322,0 212,0 9,2 9,2 9,2 552,4

Fundusze strukturalne 11 092,9 2 743,0 2 489,7 2 801,6 1 502,2 1 504,2 52,2 8 297,7

Inne środki zew 4 584,8 1 188,1 702,0 909,3 892,7 892,7 0,0 3 396,7

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Program ogółem 34 993,2 21 527,5 11 126,4 1 023,3 782,4 533,6 0,0 13 465,7

Budzet jst 1 104,6 40,9 325,2 489,7 248,8 0,0 0,0 1 063,7

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fundusze strukturalne 11 648,4 6 372,8 4 519,6 252,0 252,0 252,0 0,0 5 275,6

Inne środki zew 22 240,2 15 113,8 6 281,6 281,6 281,6 281,6 0,0 7 126,4

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Program ogółem 23 437,2 10 310,3 4 390,3 3 620,4 3 766,2 600,0 750,0 12 376,9

Budzet jst 4 443,2 1 478,0 867,0 549,4 648,8 400,0 500,0 2 465,2

Budżet państwa 921,4 451,5 172,5 148,7 148,7 0,0 0,0 469,9

Fundusze strukturalne 16 731,2 8 032,3 3 082,9 2 808,0 2 808,0 0,0 0,0 8 698,9

Inne środki zew 641,4 348,5 267,9 14,3 10,7 0,0 0,0 292,9

Środki prywatne 700,0 0,0 0,0 100,0 150,0 200,0 250,0 450,0

Program ogółem 269 997,8 2 458,7 7 236,3 12 073,8 13 229,0 0,0 235 000,0 32 539,1

Budzet jst 50 618,8 1 317,6 2 851,2 5 760,0 5 440,0 0,0 35 250,0 14 051,2

Budżet państwa 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fundusze strukturalne 216 294,7 553,8 2 345,5 5 856,4 7 789,0 0,0 199 750,0 15 990,9

Inne środki zew 2 784,3 287,3 2 039,6 457,4 0,0 0,0 0,0 2 497,0

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Program ogółem 10 908,4 508,3 301,9 5 317,8 4 226,8 553,6 0,0 10 400,1

Budzet jst 7 928,1 440,5 135,3 3 771,5 3 027,2 553,6 0,0 7 487,6

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fundusze strukturalne 2 550,5 11,3 123,3 1 216,3 1 199,6 0,0 0,0 2 539,2

Inne środki zew 429,8 56,5 43,3 330,0 0,0 0,0 0,0 373,3

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROGRAM - Obywatelski Bytom

PROGRAM - Kultura bez granic i rekreacja

PROGRAM - Sprawna administracja

PROGRAM - Mieszkaj w Bytomiu

PROGRAM - Bytom skomunikowany

PROGRAM - Edukacja dla każdego i przez całe życie

PROGRAM - Gospodarny Bytom

 



 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

 

 

 

 

VI. REALIZACJA PLANU ROZWOJU BYTOMIA 
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1. PROGRAM – MIESZKAJ W BYTOMIU 
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VI. Realizacja Planu Rozwoju Bytomia 

1. Program – Mieszkaj w Bytomiu 

1.1. Karta programu – Mieszkaj w Bytomiu 

PRIORYTET 
Bytom – Tu się dobrze mieszka 

1. Nazwa programu: Mieszkaj w Bytomiu 
 

2. Nr programu: 1 
 

3. Program służy realizacji celów strategicznych: 
Cel I/1: BYTOM MIASTEM ZREWITALIZOWANYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I ZREWALORYZOWANYCH PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH 

 

Cel II/1: BYTOM MIASTEM ZAPEWNIAJĄCYM SWYM MIESZKAŃCOM POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO  
 

Cel II/2: BYTOM MIASTEM SYSTEMATYCZNIE WPROWADZAJĄCYM NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W MIEJSKICH 
SYSTEMACH OBSŁUGI KOMUNALNEJ 

4. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia:  
Jakość życia mieszkańców dotyczy w pierwszej kolejności standardu zamieszkania, przywrócenia wartości użytkowych komunalnych 
i spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Obejmuje także  przestrzeń rekreacji i rozrywki, w szczególności przywrócenie funkcji 
rekreacyjnej terenom zielonym, w tym parkom miejskim. Odbudowanie i przystosowanie do współczesnych standardów obiektów 
sportowych. W odniesieniu do warunków świadczenia i dostępności usług publicznych obejmie szkoły i szpitale wraz z ich 
bezpośrednim otoczeniem.  
Bytom jest miastem o wielowiekowej, sięgającej średniowiecza historii. Jej materialnym świadectwem jest zachowany układ 
urbanistyczny oraz liczne obiekty zabytkowe. Zdecydowana większość zabytków o najwyższych walorach usytuowana jest w obrębie 
Śródmieścia. Liczba, wartość i urozmaicenie zabytków zlokalizowanych na terenie miasta tworzą istotny wyróżnik Bytomia w 
regionie. Poważnym problemem jest jednak zły stan tych zabytków oraz skala koniecznych działań naprawczych. 
Istniejąca zabudowa mieszkaniowa w Bytomiu to głównie obiekty wybudowane przed 1945r. W sumie stanowią one 60% ogółu 
wszystkich budynków mieszkalnych. Ogólnie stan techniczny budynków mieszkalnych w Bytomiu należy ocenić jako 
niezadowalający. Budynki są silnie zniszczone(długotrwały brak remontów, wpływy szkód górniczych), słabo wyposażone 
(ogrzewanie piecowe, częsty brak łazienek i ubikacji w mieszkaniach). W najgorszym stanie są budynki oficynowe – one też mają 
najniższy standard. 
Dotkliwe są braki w sferze mieszkalnictwa socjalnego. Liczba osób oczekujących na lokale socjalne systematycznie rośnie, natomiast 
maleje ilość przyznawanych lokali socjalnych. Z uwagi na ograniczone możliwości gminy w zakresie remontów wolnych lokali, 
znaczna liczba osób o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych podejmuje decyzje o ubieganiu się o lokal do remontu we 
własnym zakresie. Rośnie również systematycznie liczba osób oczekujących na mieszkanie do remontu. 

Dla stworzenia zrównoważonego środowiska zamieszkania istotne znaczenie mają działania środowiskowe, poprawiające jakość 
środowiska zamieszkania. Pomimo dużego odsetka terenów zielonych, w tym także terenów o wysokiej wartości przyrodniczej, 
sytuacja ekologiczna miasta wymaga polepszenia. Przyroda miasta została zdegradowana w wyniku rozwoju osadnictwa, przemysłu 
i transportu. Szczególnie jest to odczuwalne w centralnych częściach miasta, gdzie powierzchnia terenów zielonych jest niewielka, a 
stan zieleni niezadowalający. Najcenniejsze przyrodniczo i objęte różnymi formami ochrony tereny są rozproszone, nie tworząc 
spójnego i ciągłego systemu pomiędzy terenami zagospodarowanymi. Konieczne jest takie gospodarowanie przestrzenią miasta, w 
wyniku którego możliwe stanie się odtworzenie ciągłości przestrzeni przyrodniczej. 
Głównym problemem jest: 
Dekapitalizacja zespołów mieszkaniowych i degradacja związanych z nimi przestrzeni publicznych. 
Problemy szczegółowe to: 

- duża ilość starych i zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych o niskim standardzie, 
- duża liczba wolnych lokali mieszkalnych wyłączonych z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny, 
- długoletni brak bieżących konserwacji i remontów budynków, 
- trudność uzyskania mieszkania z zasobów gminy, 
- potrzeba zagospodarowania wolnych przestrzeni po wyburzonych budynkach w złym stanie technicznym, 
- potrzeba rewitalizacji podwórek, 
- pogorszenie estetyki zabudowy miejskiej negatywnie wpływające na ogólny wizerunek miasta, 
- niski standard istniejących zasobów mieszkaniowych, 
- negatywne postrzeganie Bytomia jako miejsca do zamieszkania, 
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- zanieczyszczenie wód powierzchniowych, 
- degradacja powierzchni ziemi spowodowana deformacjami wywołanymi działalnością górniczą, 
- zanieczyszczenie powietrza związane głównie z niską emisją ze źródeł komunikacyjnych i stacjonarnych 
- skażenie gruntów, 
- znaczny udział terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych. 

Realizacja programu wpłynie na: 
- poprawę warunków zamieszkania, w tym środowiskowych, 
- ograniczenie migracji ludności,  
- przyciągnięcie młodych ludzi z miast ościennych, 
- poprawę stanu środowiska przyrodniczego 

Planowane w ramach programu przedsięwzięcia: 
- Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przez pozyskiwanie inwestorów prywatnych  

i społecznych, 
- Rozwój budownictwa socjalnego w tzw. systemach modularnych, realizowane poza centrum miasta, 
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i obiektów wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, 
- Rewitalizacja budynków zabytkowych w centrum miasta oraz utrzymanie ich zabytkowego charakteru, 
- Zagospodarowanie wolnych przestrzeni po wyburzonych budynkach, 
- Zwiększenie ilości terenów dostępnych pod inwestycje i budownictwo jednorodzinne, 
- Rewitalizacja całościowa osiedli lub remonty poszczególnych budynków,  
- Rewitalizacja podwórzy przez ich właściwe zagospodarowanie ( np. place zabaw, miejsca postojowe, zieleńce), 
- Wyburzenie obiektów o wysokim stopniu degradacji,  których koszty remontu lub przebudowy byłyby wyższe niż budowa 

obiektu nowego o wyższym standardzie  oraz rekultywacja terenu, 
- Eksponowanie identyfikatorów przestrzeni współczesnych i historyczno-kulturowych, w tym związanych  

z tradycją  przemysłową i kulturową miasta,  zespoły osiedli robotniczych, tereny  poprzemysłowe, 
- Likwidacja kotłowni lokalnych, 
- Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, 
- Budowa ekranów dźwiękochłonnych przy najruchliwszych drogach w terenach gęsto zaludnionych, 
- Modernizacja oczyszczalni ścieków, 
- Rozpoznanie i likwidacja dzikich wysypisk. 

5. Powiązanie z programami: 
Nr 2 Bytom skomunikowany 
Nr 3 Edukacja dla każdego i przez całe życie 
Nr 4 Gospodarny Bytom 
Nr 6 Kultura bez granic i rekreacja 

6. Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i 
kraju: (nazwa dokumentu, cel, priorytet, działanie zadanie):  
- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (Priorytety: 2; 4; 6) 
- Narodowa Strategia Spójności 2007-2015 (Cele: 2; 3; 5) 
- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego (Priorytet B) 
- Strategia Rozwoju Metropolii Silesia (Priorytet E) 

Potencjalne źródła finansowania:  
- budżet miasta 
- budżet państwa 
- WFOŚiGW 
- EFRR, EFS 
- TBS Sp. z o.o. w Bytomiu 
- ZBM Sp. z o.o. w Bytomiu 
- BPK Sp. z o.o. w Bytomiu 
- PEC Sp. z o.o. w Bytomiu 
- środki prywatne, w tym spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych 

oraz parafii 

7. Partnerzy: 
- Zarząd Budynków Miejskich Sp. z o.o 
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
- Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
- Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
- inwestorzy prywatni 
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 
- developerzy 
- bytomskie parafie 

8. Beneficjenci programu: 
- mieszkańcy Bytomia 
- mieszkańcy Metropolii Silesia 
- inwestorzy 
- osoby przyjezdne 
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9. Propozycja składu zespołu programowego: 
Nadzór merytoryczny: Marian Maciejczyk, Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych 
Koordynator programu: Gabriela Sobczyk 
Członkowie zespołu: Ewa Kowalik, Józef Butrym, Mieczysław Panek, Andrzej Panek, Andrzej Lorek, Henryk Dolewka, Piotr 
Bramorski, Marian Gawol 
Konsultanci zewnętrzni:  - 

10. Wskaźniki rezultatu: 
- liczba nowych mieszkań komunalnych, 
- liczba mieszkań na 1000 mieszkańców, 
- liczba osób na jedno gospodarstwo domowe, 
- liczba gospodarstw domowych na 1 mieszkańca, 
- powierzchnia terenów przygotowanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 
- liczba mieszkań pozyskanych w drodze partycypacji w towarzystwach budownictwa społecznego, 
- wskaźniki migracji (założeniem jest zmniejszenie odpływu ludności z terenu miasta), 
- wielkość nakładów odtworzeniowych w sektorach gospodarki mieszkaniowej, 
- zrzuty zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery, 
- ilość likwidowanych źródeł niskiej emisji, 
- wielkość zebranych i przetworzonych odpadów komunalnych, 
- liczba mieszkań obsługiwanych przez miejską sieć kanalizacyjną, 
- poziom oczyszczania ścieków 
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1.2. Karty projektów programu – Mieszkaj w Bytomiu 

 

Nazwa 
projektu 

Budowa zespołu budynków mieszkalnych   
z mieszkaniami socjalnymi 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

1 
Nr 

projektu 
1.1 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, z płyt prefabrykowanych, posiadający własną kotłownię. Wejścia do mieszkań z galerii. W budynku 
"A" przewiduje się 7 mieszkań dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku "B" wykonano 1 mieszkanie dwupokojowe dla osób 
niepełnosprawnych. 

Cel projektu: 

Utworzenie na terenie miasta osiedla mieszkaniowego, socjalnego dla rodzin, wobec których orzeczono nakaz eksmisji z dotychczas zajmowanych 
mieszkań. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. Otrzymanie wszystkich niezbędnych uzgodnień. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów Mieszkańcy Bytomia 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2008-2014 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 3946,1 600,0 1250,0 1250,0 2500,0 0,0 9546,1 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 3946,1 600,0 1250,0 1250,0 2500,0 0,0 9546,1 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Powierzchnia wybudowango obiektu m2 400 400 
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Nazwa 
projektu 

Rewaloryzacja środowiskowa, historyczna oraz 
botaniczna zabytkowych parków miejskich: Parku im. 
Franciszka Kachla, Parku Fazaniec oraz Parku 
Ludowego w Miechowicach 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

1 
Nr 

projektu 
1.2 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Rewaloryzacja historyczno-botaniczna parków, przywrócenie dawnego charakteru wyodrębnionym częściom parków, określenie i wzmocnienie 
naturalnych granic parków oraz wejść do parków, likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów i regulacja rowów odwadniających, ochrona  
i odtworzenie cennych okazów dendroflory, doposażenie parków w obiekty małej architektury i oświetlenie. 

Cel projektu: 

Rewaloryzacja historyczno-botaniczna parków w okresie do 2014 r., przywrócenie wartości użytkowych parków z jednoczesnym dostosowaniem do 
potrzeb mieszkańców w zakresie zorganizowanego wypoczynku. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Przygotowanie koncepcji rewaloryzacji w oparciu o przeprowadzone badania historyczne, zlecenie wykonania projektów rewaloryzacji parków,         
a w tym przebudowy zieleni, elementów małej architektury, układu komunikacyjnego, pozyskanie środków zewnętrznych z NFOŚ i GW i środków UE 
lub środków krajowych. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu - Mieszkańcy Bytomia  
- Przyjezdni i inwestorzy 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2008-2014 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 2005,0 1133,0 1500,0 10687,0 4059,0 0,0 19384,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 1822,0 443,0 300,0 700,0 476,0 0,0 3741,0 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 150,0 660,0 6633,0 991,0 0,0 8434,0 

Inne  183,0 540,0 540,0 3354,0 2592,0 0,0 7209,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba zrewaloryzowanych parków szt 
   

1 2 
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Nazwa 
projektu 

Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika 
pomiędzy budynkami w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 
w Bytomiu 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

1 
Nr 

projektu 
1.3 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Część budynków szpitala jest w złym stanie technicznym, ponadto brak komunikacji bezpośredniej pomiędzy budynkami, co w znaczmy stopniu 
utrudnia wewnątrzszpitalny transport chorych. Dotychczasowy stan infrastruktury powoduje następujące niedogodności: konieczność 
przemieszczania pacjentów pomiędzy budynkami szpitala drogami zewnętrznymi, wysokie koszty eksploatacyjne budynków, wydłużony czas 
leczenia, trudność w utrzymaniu czystości ze względu na konieczność przemieszczania pacjentów drogami na zewnątrz i wewnątrz budynków. 
Projekt przewiduje przebudowę części istniejących budynków oraz budowę nowego łącznika pomiędzy budynkami B-3 i B–5. Realizacja projektu 
podniesie komfort pobytu pacjenta w szpitalu oraz przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług, dzięki umiejscowieniu oddziałów w jednym 
kompleksie szpitalnym, połączonych drogami wewnętrznymi. 

Cel projektu: 

Zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów szpitala, dostosowanie budynków do wymogów standaryzacji określonych przepisami 
prawa. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej - Mieszkańcy miasta i regionu  
- Społeczność medyczna 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2008-2014 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 250,0 0,0 100,0 1650,0 3225,0 0,0 5225,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 250,0 0,0 100,0 1650,0 3225,0 0,0 5225,0 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba przebudowanych budynków  
  

0,05 0,25 0,7 

Liczba wybudowanych obiektów      
1 
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Nazwa 
projektu 

Modernizacja bazy diagnostyczno- zabiegowej Szpitala 
Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

1 
Nr 

projektu 
1.4 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu wymaga dostosowania do aktualnych standardów medycznych. Obecnie szpital boryka się z licznymi 
problemami związanymi z aparaturą medyczną, tj.: brak odpowiedniej bazy diagnostycznej, przestarzały sprzęt, częste awarie sprzętu medycznego, 
niska konkurencyjność szpitala w stosunku do ościennych miejscowości i województw, brak możliwości rozszerzenia zakresu kontraktowanych 
świadczeń medycznych przez NFZ. Realizacja projektu pozwoli na poprawę komfortu leczenia pacjentów, unowocześnienie i poszerzenie bazy 
diagnostyczno zabiegowej. Sprzęt medyczny zakupiony w ramach projektu pozwoli na diagnozowanie pacjentów, szybkie rozpoznawanie jednostek 
chorobowych, a tym samym odpowiednio ukierunkowane leczenie. Innowacyjne rozwiązania  w zakupionej  aparaturze medycznej pozwalają na 
udoskonalenie możliwości obserwacji pacjenta oraz diagnozowanie z użyciem najnowocześniejszych z dostępnych na rynku medycznym 
technologii. Zakupiona w ramach projektu aparatura medyczna umożliwi lekarzom wykonywanie w bardziej precyzyjny sposób zabiegów, zapewni 
lepszą jakość opieki nad pacjentem oraz nowe możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów. 

Cel projektu: 

Dostosowanie zaplecza medycznego do aktualnych standartów medycznych. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej - Mieszkańcy miasta i regionu  
- Społeczność medyczna 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2007-2014 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 2556,9 795,5 500,0 500,0 800,0 0,0 5152,4 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 1772,0 795,5 500,0 500,0 800,0 0,0 4367,5 

Budżet państwa 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 584,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 584,9 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Zakup bazy diagnostyczno - zabiegowej szt 67 77 30 28 40 
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Nazwa 
projektu 

Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala 
Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów 
fachowych i sanitarnych- budynek 1- ul. Żeromskiego 7 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

1 
Nr 

projektu 
1.5 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Projekt obejmuje dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii oraz Oddziału Okulistyki do obowiązujących przepisów   
i norm. Realizacja projektu pozwoli na: poprawę jakości wykonywanych usług medycznych, standaryzację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia, 
poprawę warunków leczenia i hospitalizacji, stworzenie warunków dla rozwoju placówek działających w sektorze ochrony zdrowia, poprawę dostępu 
do usług medycznych. 

Cel projektu: 

Zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów szpitala, dostosowanie budynków do wymogów standaryzacji określonych przepisami 
prawa. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej - Mieszkańcy miasta i regionu  
- Społeczność medyczna 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2008-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 7925,5 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 11425,5 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 6568,5 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 10068,5 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 407,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 407,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Powierzchnia dostosowanych 
pomieszczeń 

m2 1183,84 
 

2126,04 
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Nazwa 
projektu 

Termomodernizacja obiektów Szpitala 
Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

1 
Nr 

projektu 
1.6 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Obiekty Szpitala Specjalistycznego nr 1 są w złym stanie technicznym, stolarka okienna wymaga natychmiastowej wymiany. Ściany zewnętrzne 
mają wysokie współczynniki przenikania ciepła, wynika to z małej grubości ścian oraz materiałów zastosowanych przy budowie szpitala. Wysokie 
straty energii przekładają się na koszty funkcjonowania szpitala i na jego kondycję finansową. W ramach projektu przeprowadzona zostanie 
wymiana stolarki okiennej, izolacja ścian zewnętrznych, stropodachów i poddasza, co pozwoli na efektywne wykorzystanie energii cieplnej tj. 
ograniczenie jej strat, a tym samym wpłynie na ograniczenie kosztów utrzymania obiektów szpitala oraz poprawi komfort pobytu pacjenta. 

Cel projektu: 

Poprawa stanu technicznego budynków szpitala, zmniejszenie strat podgrzania powietrza wentylacyjnego oraz zmniejszenie kosztów. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej - Mieszkańcy miasta i regionu  
- Społeczność medyczna 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2007-2014 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 3971,4 2043,0 100,0 1200,0 500,0 0,0 7814,4 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 3880,8 1800,0 100,0 1200,0 500,0 0,0 7480,8 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  30,6 243,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273,6 

Środki prywatne 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji 

szt 3,18 2,32 1,5 3 2 
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Nazwa 
projektu 

Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych obiektów 
Parafii Św. Jacka w Bytomiu Rozbarku 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

1 
Nr 

projektu 
1.7 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Przedmiotem projektu jest renowacja zabytkowych obiektów sakralnych, zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Matejki stanowiących własność 
Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Jacka, mająca na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. 
Projekt ma również na celu przystosowanie pomieszczeń budynku kościoła p.w. Św. Jacka w Bytomiu dla efektywnego wykorzystania historycznego 
obiektu. Kościół pw. Świętego Jacka w Bytomiu - został wybudowany w latach 1908-1911 w stylu neoromoańskim. Obiekty objęte projektem 
posiadają wysoką wartość kulturową i historyczną. Kościół jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. Obecnie trwa procedura uznania 
obiektów kościoła za Pomnik Historii przez Prezydenta RP. Obiekt kościoła zgodnie z przeznaczeniem pełni funkcje sakralne jednak posiada 
potencjał do rozwoju nowych funkcji z zakresu kultury, edukacji czy też organizacji przedsięwzięć realizujących cele społeczne. Barierą jest jednak 
zły stan techniczny budynku kościoła oraz brak właściwych pomieszczeń oraz zły stan zabytków ruchomych. Obecnie budynek kościoła, pod 
względem funkcjonalno-użytkowym nie spełnia warunków dla prowadzenia i rozszerzenia planowanej oferty dydaktycznej i kulturalnej. Obiekt nie 
jest również przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Analiza potrzeb inwestycyjnych wskazała na pilną konieczność realizacji 
następujących działań: prac remontowo - konserwatorkich poszczególnych elementów bryły kościoła, prac remontowo konserwatorskich wnętrza 
"kościoła górnego" i krypty św. Józefa, renowacji zabytków ruchomych i wyposażenia kościoła, rekompozycji i uporządkowania otoczenia 
zabytkowego kościoła. 

Cel projektu: 

Efektywne wykorzystanie obiektu dziedzictwa sakralnego i kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. Projekt posiada pełną gotowość realizacyjną z wszelkimi koniecznymi decyzjami, 
programami prac konserwatorskich, kosztorysami, studium wykonalności i pozwoleniami na budowę. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jacka w Bytomiu, Referat Ochrony Zabytków - Mieszkańcy Bytomia (uczestnicy działalności duszpasterskiej oraz 
odbiorcy oferty kulturalnej Parafii)  
- Odwiedzający miasto 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 18957,9 16253,1 12076,6 0,0 0,0 0,0 47287,6 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 1000,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 2300,0 

Budżet państwa 2223,5 1219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3442,5 

Fundusze strukturalne 16114,2 13815,1 10265,1 0,0 0,0 0,0 40194,4 

Inne  620,2 219,0 511,5 0,0 0,0 0,0 1350,7 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba zrewitalizowanych obiektów szt 
  

1 
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Nazwa 
projektu 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie 
obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta 
Bytomia - prace przygotowawcze 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

1 
Nr 

projektu 
1.8 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Wieloletnia intensywna działalność przemysłu oraz procesy urbanizacyjne spowodowały zniekształcenie powierzchni gruntu i utratę naturalnego 
reżimu przepływu rzek. Pomimo znacznej degradacji, na przedmiotowym terenie zachowały się unikatowe siedliska przyrodnicze fauny i flory. 
Projekt związany jest z zamiarem przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji doliny rzeki Bytomki, mającej na celu przywrócenie kondycji 
przyrodniczej terenów przy rzece. Pierwszym etapem jest sporządzenie wariantowej koncepcji zagospodarowania terenu oraz studium wykonalności  
wraz oceną oddziaływania na środowisko. 

Cel projektu: 

Celem projektu jest wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie rewitalizacji terenów w ramach POIiŚ. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Analiza stosunków własnościowych, inwentaryzacja obszarowa. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Wydział Ekologii Mieszkańcy miasta 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2011-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 0,0 10,0 1569,5 0,0 0,0 0,0 1579,5 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 10,0 236,0 0,0 0,0 0,0 246,0 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 1333,5 0,0 0,0 0,0 1333,5 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Koncepcja zagospodarowania terenu szt 
  

1 
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2. Program – Bytom skomunikowany 

2.1. Karta programu - Bytom skomunikowany 

PRIORYTET 
W Bytomiu – bliżej świata 

1. Nazwa programu: Bytom skomunikowany 2. Nr programu: 2 

3. Program służy realizacji celu strategicznego: 
Cel I/3 BYTOM MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 

4. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia:  
Rozbudowa i unowocześnienie układu komunikacyjnego Bytomia determinowane są nie tylko współczesnymi wymaganiami 
komunikacyjnymi, ale stanowią również istotny czynnik podnoszący atrakcyjność inwestycyjną miasta oraz jakość życia jego 
mieszkańców. W wymiarze ponadlokalnym projekty realizowane w tym zakresie przyczyniają się do rozwoju i usprawniania systemu 
komunikacyjnego regionu.  
Układ komunikacyjny Bytomia wpleciony jest w sieć komunikacji europejskiej, krajowej oraz aglomeracji górnośląskiej. Miasto 
Bytom leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacji kołowej: 

- z kierunku wschód – zachód – droga krajowa nr 4 (droga międzynarodowa E-40) i 94,  
- z kierunku północ – południe – droga krajowa nr 11 (Bytom-Poznań), 
- z kierunku Bytom – Katowice – Kraków – Warszawa – droga krajowa nr 79. 

Połączenia z ościennymi gminami zapewniają dodatkowo: drogi wojewódzkie: nr 911 - aleja Jana Pawła II oraz przebiegająca 
ulicami Zabrzańską i Modrzewskiego droga nr 925.  
Istniejące ciągi drogowe znajdują się w przestarzałym, niewydolnym układzie komunikacyjnym przechodzącym przez centrum miasta. 
Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza śródmieście umożliwią inwestycje drogowe realizowane przez gminę. Należy do nich 
budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej, porządkująca ruch na kierunku wschód - zachód oraz 
północ - zachód.  

Ponadto należy dodać, iż przechodzący przez centrum miasta tranzyt samochodowy oraz występujące na znacznym terenie 
Bytomia szkody górnicze wpływają negatywnie na stan techniczny sieci drogowej. Parametry dróg i ich przepustowość w większości 
nie odpowiadają dzisiejszym wymogom i funkcjom przez nie pełnionym.  
Głównym problemem jest: 
Dekapitalizacja infrastruktury transportowo – komunikacyjnej miasta przy niskim poziomie wewnętrznej integracji miejskiego układu 
komunikacji drogowej i szynowej oraz słabości jego powiązań z układem regionalnym, krajowym i europejskim.  

Szczegółowe problemy: 
- zły stan dróg i ograniczona przepustowość miejskiego układu drogowego, 
- przeciążenie ruchem ciężkim i tranzytowym istniejącego układu drogowego, w tym  centrum miasta, 
- brak dogodnego połączenia kolejowego z lotniskiem Katowice w Pyrzowicach, 
- zdekapitalizowana infrastruktura komunikacji szynowej, w tym tramwajowej, 
- brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych. 

Realizacja programu wpłynie na: 
- racjonalizację wewnętrznego szkieletu komunikacyjnego miasta 
- rozbudowę systemu transportowego 
- racjonalizację obsługi transportowo-komunikacyjnej miasta 
- poprawę skomunikowania z miastami ościennymi 
- poprawę skomunikowania z lotniskiem 
- przebudowę i modernizację sieci tramwajowej  

Planowane w ramach programu przedsięwzięcia: 
- Budowa układu ciągów komunikacyjnych zintegrowanych  z autostradami A1 i A4, Drogową Trasą Średnicową oraz 

północną obwodnicą miasta 
- Budowa trasy transportu szynowego: Katowice - Bytom - Pyrzowice 
- Wspieranie budowy drogi ekspresowej Poznań – Katowice (S11) 
- Budowa szkieletu komunikacyjnego w układzie połączeń północnej i południowej części miasta 
- Poprawa komunikacji publicznej (zwiększenie ilości kursów, poprawa jakości taboru, poprawa stanu torowisk 

tramwajowych) 
- Budowa przystanków kolejowych na trasie Bytom - Gliwice dla poprawy dostępności do centrów handlowo - usługowych 
- Wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania potokami ruchu w systemie transportowo-komunikacyjnym miasta 
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- Realizacja stref ruchu pieszego, rowerowego 
- Odtworzenie linii tramwajowej do Miechowic 

5. Powiązanie z programami: 
Nr 1 Mieszkaj w Bytomiu 
Nr 4 Gospodarny Bytom 
Nr 6 Kultura bez granic i rekreacja 

6. Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i kraju: 
(nazwa dokumentu, cel, priorytet, działanie zadanie):  
- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (Priorytety: 2; 6) 
- Narodowa Strategia Spójności 2007-2015 (Cele: 3; 5)  
- Polityka Transportowa Państwa 2006-2025  
- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego (Priorytet C) 
- Strategia Rozwoju Metropolii Silesia (Priorytet C) 

Potencjalne źródła finansowania:  
- budżet miasta 
- budżet państwa 
- EFRR 
- PKP S.A. 
- Tramwaje Śląskie S.A.  
- GTL S.A.  

7. Partnerzy: 
- Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
- PKP S.A. 
- Tramwaje Śląskie S.A.  
- GTL S.A.  

8. Beneficjenci programu: 
- mieszkańcy Bytomia 
- mieszkańcy Metropolii Silesia 
- inwestorzy, grupy biznesowe 
- turyści 

9. Propozycja składu zespołu programowego: 
Nadzór merytoryczny: Marian Maciejczyk, Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych 
Koordynator programu: Gerard Golomb 
Członkowie zespołu: Bartosz Malczyk, Brygida Skrzypczyk-Kogut, Wojciech Jeszka, Marek Jarosz 
Konsultanci zewnętrzni:  - 

10. Wskaźniki rezultatu: 
- liczba miejsc parkingowych na 1 000 zarejestrowanych pojazdów samochodowych 
- przewozy pasażerów zbiorowym transportem drogowym 
- poziom restytucji majątku transportu miejskiego 
- nakłady inwestycyjne na miejski system drogowy 
- skrócenie czasu przejazdu między miastami obszaru metropolitalnego 
- ilość kierunków i połączeń autobusowych i kolejowych 
- przesiadkowość w systemie transportu publicznego 
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2.2. Karty projektów programu – Bytom skomunikowany 

Nazwa 
projektu 

Budowa "Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-
Południe" (BCT N-S tzw. BeCeTka) 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

2 
Nr 

projektu 
2.1 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Projektowana trasa ma usprawnić ruch samochodowy z kierunku północnego na kierunek południowy ze szczególnym naciskiem na Drogową Trasę 
Średnicową oraz ul. Chorzowską. Trasa zdecydowanie odciąży  natężenia ruchu w wąskim gardle, którym jest przejazd pod wiaduktem kolejowym 
pomiędzy ul. K.Miarki i ul. Zabrzańską. Budowa nowego przebiegu drogi na terenach niezainwestowanych, daje możliwość uzyskania odpowiednich 
parametrów drogi krajowej. Jako pierwsze do realizacji wytypowano odcinki oznaczone etap "D" oraz etap "G". 

Cel projektu: 

Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic        
i sąsiednich miast, wzrost aktywności gospodarczej na terenach rewitalizowanych po działalności kopalnianej i energetycznej. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpiecznie środków finansowych na realizację projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu - Mieszkańcy Bytomia  
- Mieszkańcy regionu  
- Przyjezdni i inwestorzy 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2008-2014 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 527,5 1000,0 13350,5 41899,5 39797,5 0,0 96575,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 527,5 1000,0 2002,5 6201,5 4098,5 0,0 13830,0 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 11348,0 35698,0 35699,0 0,0 82745,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

długość wybudowej drogi km 
  

0,88 1,36 
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Nazwa 
projektu 

Modernizacja drogi krajowej DK 79 - ulica Chorzowska 
etap I 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

2 
Nr 

projektu 
2.2 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Projekt obejmuje modernizację odcinka ulicy od wjazdu na oś. Arki Bożka do granicy miasta z Chorzowem, przebudowę skrzyżowań, częściowe 
wzmocnienie konstrukcji jezdni, wymianę nawierzchni chodników i jezdni, wymianę oświetlenia ulicznego, wymianę kanalizacji deszczowej, budowę 
sygnalizacji drogowej, wyodrębnienie na drodze głównej pasów ruchu dla relacji lewoskrętów. 

Cel projektu: 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podwyższenie parametrów technicznych drogi i skrzyżowań do obowiązujących przepisów        
i norm. Stworzenie nowoczesnego ciągu komunikacyjnego obsługującego ruch na trasie Warszawa-Kraków-Bytom. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpiecznie środków finansowych na realizację projektu, w tym pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu - Mieszkańcy Bytomia  
- Mieszkańcy regionu  
- Przyjezdni i inwestorzy 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 55,0 100,0 53564,0 0,0 0,0 0,0 53719,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 55,0 100,0 7949,6 0,0 0,0 0,0 8104,6 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 45614,4 0,0 0,0 0,0 45614,4 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Długość zmodernizowanej drogi km 
  

1,85 
  

 
      

       

 



 93 

Nazwa 
projektu 

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Górnośląskiej - etap III 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

2 
Nr 

projektu 
2.3 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Budowa ostatniego odcinka obwodnicy Aglomeracji Górnośląskiej na terenie Bytomia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja jest 
trzecim - ostatnim etapem projektu "Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej" stanowiącego uzupełnienie 
sieci drogowej w transeuropejskim korytarzu transportowym sieci TEN-T (korytarz III). 

Cel projektu: 

Stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego dla wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta, skrócenie czasu przejazdu przez Bytom, 
ograniczenie emisji spalin i hałasu w centrum miasta. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego mające na celu uzyskanie stosownych decyzji. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu - Mieszkańcy Bytomia  
- Mieszkańcy regionu  
- Przyjezdni i inwestorzy 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  1994-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 28415,7 88992,7 1000,0 0,0 0,0 0,0 118408,4 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 10218,5 41511,9 1000,0 0,0 0,0 0,0 52730,4 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 18197,2 47480,8 0,0 0,0 0,0 0,0 65678,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Długość wybudowanej obwodnicy km 0,5 3 
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Nazwa 
projektu 

Przebudowa ul. Stolarzowickiej na odcinku od ul. 
Rokitnickiej do skrzyżowania z ulicami Felińskiego  
i Nową - etap I i od ul. Felińskiego - Nowa do ul. Frenzla 
- etap II 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

2 
Nr 

projektu 
2.4 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Projekt obejmuje wymianę nawierzchni jezdni, doprowadzenie do należytego stanu technicznego poboczy, rowów, skarp, nasypów, przywrócenie 
właściwego oznakowania poziomego oraz zamontowanie barier bezpieczeństwa. 

Cel projektu: 

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu - Mieszkańcy Bytomia  
- Mieszkańcy regionu  
- Przyjezdni i inwestorzy 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 4625,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6125,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 1625,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3125,0 

Budżet państwa 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Długość przebudowanej drogi km 2,75 0,99 
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Nazwa 
projektu 

Budowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic 
Żołnierskiej (DK78) i Ptakowickiej (DP) w Bytomiu 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

2 
Nr 

projektu 
2.5 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Projekt obejmuje wybudowanie sygnalizacji świetlnej, korektę geometryczną skrzyżowania, oznakowanie poziome, dobudowę chodników na 
skrzyżowaniu oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego. 

Cel projektu: 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, właściwe skomunikowanie dróg oraz poprawa widoczności na skrzyżowaniu. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu - Mieszkańcy Bytomia  
- Mieszkańcy regionu  
- Przyjezdni inwestorzy 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 10,0 2050,0 2050,0 0,0 0,0 0,0 4110,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 10,0 307,5 307,5 0,0 0,0 0,0 625,0 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 1742,5 1742,5 0,0 0,0 0,0 3485,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba wybudowanych sygnalizacji szt 
  

1 
  

 
      

       

 

 



 96 

Nazwa 
projektu 

Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej (DK79)  
z ulicą Głowackiego 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

2 
Nr 

projektu 
2.6 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Poszerzenie jezdni i likwidacja jednego ciągu pieszego, przebudowa skrzyżowania, wymiana nawierzchni jezdni i chodników, budowa sygnalizacji 
drogowej, wyodrębnienie na drodze głównej pasów ruchu dla relacji lewoskrętów. 

Cel projektu: 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podwyższenie parametrów technicznych drogi i skrzyżowania do obowiązujących przepisów      
i norm, poprawa widoczności na skrzyżowaniu. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu - Mieszkańcy Bytomia  
- Mieszkańcy regionu  
- Przyjezdni i inwestorzy 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 93,9 4282,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4376,2 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 93,9 595,6 0,0 0,0 0,0 0,0 689,5 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 3686,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3686,7 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Powierzchnia przbudowanego 
skrzyzowania 

m2 
 

1456 
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Nazwa 
projektu 

Budowa pasów wyłączenia i włączenia na skrzyżowaniu 
ulic Nałkowskiej i Obwodnicy Północnej w Bytomiu 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

2 
Nr 

projektu 
2.7 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

W ramach przebudowy skrzyżowania zostanie wybudowany pas włączenia z ul. Nałkowskiej i równoległy pas włączenia do Obwodnicy Północnej 
oraz powiększenie promieni łuków, budowa wysp kierunkowych i barier energochłonnych. 

Cel projektu: 

Usprawnienie i poprawa ruchu pojazdów oraz bezpieczeństwa kierowców oraz szybszy sposób poruszania się na skrzyżowaniu. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu - Mieszkańcy Bytomia  
- Mieszkańcy regionu  
- Przyjezdni i inwestorzy 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 30,0 1530,0 1445,0 0,0 0,0 0,0 3005,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 30,0 30,0 1445,0 0,0 0,0 0,0 1505,0 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Powierzchnia budowanej drogi m2 
  

2470 
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Nazwa 
projektu 

Budowa nowego przebiegu DK 79 od węzła z ul. 
Chorzowską do Al. J. Pawła II w Bytomiu 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

2 
Nr 

projektu 
2.8 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Budowa nowego przebiegu drogi o długości ok. 7 km na terenach nie zainwestowanych, dających możliwość uzyskania odpowiednich parametrów 
drogi krajowej. 

Cel projektu: 

Stworzenie nowoczesnego ciągu komunikacyjnego poprzez przełożenie DK 79, usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Opracowanie dokumentacji technicznej. Zabezpieczenie środków na realizację zadania. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Mieszkańcy miasta i regionu 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Miasta Katowice i Chorzów  
 

Okres realizacji projektu w latach:  2008-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 609,6 1442,1 1005,0 0,0 0,0 0,0 3056,7 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 609,6 1442,1 1005,0 0,0 0,0 0,0 3056,7 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Długość wybudowanej drogi km 
  

7 
  

 
      

       

 

 

 

 

 



 99 

 

 

 

 

 

3. PROGRAM – EDUKACJA DLA KAŻDEGO 
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3. Program – Edukacja dla każdego i przez całe życie 

3.1.   Karta programu - Edukacja dla każdego i przez całe życie 

PRIORYTET 
Inwestuj w siebie – ucz się w Bytomiu 

1. Nazwa programu: Edukacja dla każdego i przez całe życie 2. Nr programu: 3 

3. Program służy realizacji celu strategicznego: 
Cel IV/1: BYTOM MIASTEM WYKWALIFIKOWANEJ I PRZEDSIĘBIORCZEJ SPOŁECZNOŚCI 

4. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia:  
Dążąc do zapewnienia spójności społecznej oraz chcąc zapobiegać wykluczeniu społecznemu różnych grup należy zapewnić im 
powszechny i pozbawiony ograniczeń dostęp do edukacji na możliwie jak najwyższym poziomie.  
W dzisiejszym świecie edukacja na najwyższym poziomie oznacza kształcenia człowieka posiadającego umiejętność kreowania 
informacji i wiedzy oraz dysponującego zdolnościami ich wykorzystania, potrafiącego posługiwać się nowoczesnymi technikami i 
narzędziami w procesie kształcenia i aktywności zawodowej, umiejącego przystosować się do zmieniającego się otoczenia, 
zwłaszcza wymagań rynku pracy. Taki system edukacji – powszechnie dostępny i kształcący w sposób nowoczesny - pozwala na 
budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. 
Celem programu jest stworzenie warunków zwiększających możliwości, szanse oraz aspiracje edukacyjne mieszkańców miasta, 
umożliwienie podjęcia lub kontynuacji edukacji, w tym również dla osób już aktywnych zawodowo, aby mogły podnosić swoje 
kwalifikacje i atrakcyjność na rynku pracy. Proponowana oferta edukacyjna powinna: 

- zapewniać wysoką jakość kształcenia, w tym kształcenia praktycznego, 
- dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz stworzyć możliwość reorientacji zawodowej dla osób które 

już znają rynek pracy. Ponadto powinny dążyć do zredukowania poziomu bezrobocia zwłaszcza wśród osób do 25 roku 
życia, które właśnie skończyły edukację tym bardziej, że z przeprowadzonych badań uczniów bytomskich szkół 
ponadgimnazjalnych wynika, że jedynie 14% spośród nich widzi możliwości zwiększenia szansy otrzymania zatrudnienia w 
ciągu 6 miesięcy po zakończeniu edukacji, 

- umożliwić kontynuację nauki i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przeprowadzone badania uczniów bytomskich szkół 
ponadgimnazjalnych wskazują, że za najważniejsze w pomocy na wejściu na rynek pracy badani uważają podwyższanie 
kwalifikacji,  

- wspierać rozwój ducha przedsiębiorczości już w okresie szkolnym i wspierać samozatrudnienie.  
- przygotować do kontynuacji nauki na poziomie szkolnictwa wyższego. Blisko połowa badanych uczniów bytomskich szkół 

ponadgimnazjalnych zamierza kontynuować naukę na studiach magisterskich, 
- umożliwiać ciągłość kształcenia się w toku całego życia zawodowego,  

Głównym problemem jest: 
Brak elastycznego modelu współpracy szkół z przedsiębiorcami, pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz nieadekwatna w 
odniesieniu do sytuacji gospodarczej i oczekiwań na rynku pracy oferta kształcenia w szkołach, w tym niedostateczne 
wykorzystywanie oferty kształcenia ustawicznego. 

Problemy szczegółowe: 
- zbyt wąska oferta edukacyjna nie obejmująca niektórych poszukiwanych kierunków kształcenia, 
- większe możliwości rozwoju poza Bytomiem,  
- bariery finansowe w kontynuacji nauki, 
- słabe wyniki egzaminów gimnazjalnych bytomskich uczniów w porównaniu z innymi miastami regionu, 
- słabe wyniki egzaminów maturalnych bytomskich uczniów w porównaniu z innymi miastami regionu, 

Realizacja programu wpłynie na: 
- poszerzenie oferty edukacyjnej kształcących w systemie kształcenia ustawicznego co spowoduje rozwój potencjalnych 

możliwości kształcenia, 
- stworzenie odpowiedniej bazy instytucji oświatowych, w tym dobrze wyposażonych szkół, gwarantujących wysoki poziom 

edukacji,  
- podniesienie standardów nauczania i ocenę pracy bytomskich szkół w oparciu o badania ewaluacyjne  

z wykorzystaniem wskaźników jakości pracy szkoły, 
- zapewnienie wsparcia finansowego dla najzdolniejszych uczniów, chcących kontynuować naukę. 

Planowane w ramach programu przedsięwzięcia: 
- Rozwijanie form uczenia się w miejscu pracy pozwalających na wzrost dotychczasowych i nabywanie nowych kwalifikacji 

zawodowych 
- Wspieranie restartu zawodowego kobiet 



 102 

- Promocja i wdrażanie systemów telepracy  
- Utworzenie nowoczesnych pracowni  i laboratoriów w Centrum Kształcenia Praktycznego  
- Utworzenie Miejskiego Obserwatorium Rynku Pracy 
- Wspieranie elastycznych form współpracy szkół z pracodawcami i instytucjami rynku pracy 

5. Powiązanie z programami: 
Nr 1 Mieszkaj w Bytomiu 
Nr 4 Gospodarny Bytom 
Nr 5 Obywatelski Bytom 
 
 

6. Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i 
kraju: (nazwa dokumentu, cel, priorytet, działanie zadanie):  
- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (Priorytety: 3; 4; 6) 
- Narodowa Strategia Spójności 2007-2015 (Cele: 1; 2; 5)  
- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego (Priorytet A) 
- Strategia Rozwoju Metropolii Silesia (Priorytet B) 

Potencjalne źródła finansowania:  
- budżet miasta 
- budżety szkół 
- EFRR, EFS 
- budżety CKU i CKP w Bytomiu 
- budżet PUP w Bytomiu 
- budżet CRRP 

7. Partnerzy: 
- bytomskie szkoły 
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu 
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu 
- Powiatowy Urząd Pracy 
- samorząd gospodarczy 

8. Beneficjenci programu: 
- mieszkańcy Bytomia 
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, pomaturalnych i wyższych 
- dyrektorzy szkół i nauczyciele 
- eksterniści i uczniowie CKU i CKP 
- rzemieślnicy 
- osoby zarejestrowane jako bezrobotne 

9. Propozycja składu zespołu programowego: 
Nadzór merytoryczny: Halina Bieda, Zastępca Prezydenta Miasta, 
Koordynator programu: Marcin Popławski 
Członkowie zespołu: Mariusz Fiszer, Karina Pawłowska, Ireneusz Szpara, Piotr Klimza, Antoni Wojciechowski 
Konsultanci zewnętrzni:  - 

10. Wskaźniki rezultatu: 
- wyniki egzaminu gimnazjalnego bytomskich uczniów na tle innych miast regionu,  
- wyniki egzaminu maturalnego bytomskich uczniów na tle innych miast regionu,  
- wyniki egzaminu zawodowego bytomskich uczniów na tle innych miast regionu,  
- ilość osób dorosłych podejmujących naukę w systemie kształcenia ustawicznego 
- odsetek absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących własną działalność gospodarczą, 
- odsetek absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących pracę w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu szkoły, 
- odsetek absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających studia na głównym, wybranym kierunku studiów,  
- odsetek uczniów spoza Bytomia, podejmujących naukę w bytomskich szkołach ponadgimnazjalnych 
- odsetek osób spoza Bytomia, podejmujących naukę w systemie kształcenia ustawicznego na terenie Bytomia 
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3.1. Karty projektów programu - Edukacja dla każdego i przez całe życie 

Nazwa 
projektu 

Budowlanka cała naprzód ! Podniesienie atrakcyjności 
i jakości szkolnictwa zawodowego 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.1 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

W związku z transformacją gospodarki pojawił się problem bezrobocia, który w dużym stopniu wynika z dopasowania wykształcenia do potrzeb 
rynku pracy lub braku doświadczenia zawodowego i w większym stopniu dotyczy kobiet. W wyniku bezrobocia pojawia się ubóstwo i patologia,         
a uczniowie często nie są mobilizowani do kontynuowania nauki, zdobywania zawodu i przedwcześnie opuszczają system oświaty. Rodziców nie 
stać na dodatkowe zajęcia, a niewystarczające środki finansowe oświaty nie pozwalają na konsekwentną realizację zadań dodatkowych                     
i wyrównawczych w szkołach. Przekłada się to na słabe wyniki egzaminów końcowych, a w konsekwencji niechęć do dalszej edukacji na poziomie 
wyższym i trudności ze znalezieniem pracy. 

Cel projektu: 

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia uczniów w Państwowych Szkołach Budownictwa poprzez realizację dodatkowych 
zajęć dydaktycznych oraz zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Kompleksowe przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównanwczych oraz zajęć rozwijających z uwzględnieniem kompetencji 
kluczowych: ICT, j.obcych, przedsiębiorczości, zajęć z przedmiotów zawodowych oraz nauk przyrodniczo-matematycznych. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu, ul. Powstańców 
Śląskich 10 

- Uczniowie z trudnościami w nauce i trudną sytuacją materialną  
- Uczniowie zdolni 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, uczelnie wyższe Wykorzystanie istniejącej bazy edukacyjnej Państwowych Szkół 
Budownictwa 
 
 Okres realizacji projektu w latach:  2010-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 302,0 130,3 9,7 0,0 0,0 0,0 442,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 38,5 16,6 1,2 0,0 0,0 0,0 56,3 

Budżet państwa 6,8 2,9 0,2 0,0 0,0 0,0 9,9 

Fundusze strukturalne 256,7 110,8 8,3 0,0 0,0 0,0 375,8 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczniów objętych wsparciem osoby 300 300 300 
  

Liczba dziedzin w jakich prowadzone 
będą zajęcia szt 

28 28 28   
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Nazwa 
projektu 

Comenius- Partnerskie Projekty - ZSS nr 6 
Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.2 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Terapeutyczna praca z upośledzonymi w różnym stopniu poprzez malowanie, rysowanie, twórczą ekspresję. Zajęcia mają za zadanie zwiększyć 
szanse uczniów upośledzonych do wyrażania siebie, współdziałania z innymi, pomóc im lepiej zrozumieć otaczający ich świat, wzbudzić 
kreatywność i spontaniczność uczniów. Projekt ma również na celu właściwe użycie materiałów oraz narzędzi do pracy nad wytworem artystycznym. 
Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana objazdowa wystawa prac uczniów w każdym kraju uczestniczącym w projekcie. 

Cel projektu: 

Pomoc uczniom z upośledzeniami umysłowymi, emocjonalnymi i psychospołecznymi zaburzeniami w zwalczaniu stresu, lęku i frustracji. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zaadaptowanie pomieszczeń i przystosowanie ich do rodzaju niepołnosprawności poszczególnych uczniów. Zorganizowanie grup wyjazdowych. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Bytomiu, ul. Orląt Lwowskich 12b Uczniowie szkoły 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Państwa biorące udział w programie: Hiszpania, Grecja, Łotwa, Francja, 
Wielka Brytania, Finlandia 

 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 73,0 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 95,8 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  73,0 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 95,8 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczniów objętych projektem osoby/rok 30 30 
   

Liczba nauczycieli uczetniczących w 
projekcie osoby/rok 

15 15 
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Nazwa 
projektu 

Comenius- Partnerskie Projekty - ZSZ nr 8 
Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.3 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Młodzież ma szansę odkrywania innych kultur, uczenia się tolerancji i akceptacji, zapoznania się z różnicami i podobieństwami europejskiej 
kulturowości. Projekt ma rozbudzić zainteresowanie dla odmienności tradycji, zwyczajów, uczyć tolerancji przy jednoczesnym wzmacnianiu poczucia 
dumy ze swej odrębności, która nie przeradza się jednak w narodową ksenofobię. Prezentowanie dziedzictwa kulturowego narodów Europy poprzez 
zapoznanie się z najważniejszymi dla danego regionu wydarzeniami, świętami, rzemiosłem oraz tradycyjnymi dla nich potrawami. Uczesntictwo      
w projekcie będzie mobilizować do aktywności, kreatywności, rozszerzenia horyzontów myślowych i poznawczych, likwidowania stereotypów           
w postrzeganiu innych nacji. 

Cel projektu: 

Projekt ma na celu wzmocnienie więzi młodzieży z regionem poprzez aktywny i bezpośredni udział w poznawaniu jego materialnego                           
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Każdy z partnerów jest zoobowiązany do stworzenia "kącika Comeniusa", w którym systematycznie i zgodnie z terminami będzie prezentował efekty 
dotychczasowej pracy oraz zorganizowania "tygodnia dla zdrowia" w placówce. Zorganizowanie grup wyjazdowych. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Zasadanicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 8 w Bytomiu, ul. Józefczaka 40 Uczniowie szkoły 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Państwa biorące udział w programie: Grecja, Słowenia, Francja i Włochy, 
Belgia 

 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 66,8 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 95,7 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  66,8 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 95,7 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczniów biorących udział w 
projekcie 

osoby/rok 30 30 
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Nazwa 
projektu 

Pokieruj swoim życiem – nie pozwól innym kierować za 
siebie! – doskonalenie zawodowe młodzieży szansą na 
sukces na rynku pracy 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.4 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Konieczność wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest celem nadrzędnym wysiłków podejmowanych przez różne instytucje 
państwowe od lat 90 - tych ubiegłego stulecia. Degeneracja postaw życiowych ludzi, którzy nie odnaleźli się w zmienionej ustrojowo gospodarce 
kraju miała negatywny wpływ nie tylko na ich życie, ale przede wszystkim wypaczała życie ich dzieci. 

Cel projektu: 

Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych im. G. Narutowicza w Bytomiu zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Wybranie odpowiedniej grupy młodzieży z najniższym dochodem przypadającym na jednego członka rodziny. Zakup programu AutoCAD, na którym 
zostaną przeprowadzone szkolenia i zapewnienie pomieszczeń do realizacji projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Bytomiu, pl. Jana III 
Sobieskiego 1 

Absolwenci Zespółu Szkół Mechaniczno-Samochodowych 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Przedsiębiorcy  
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 146,0 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 191,4 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 21,9 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 

Fundusze strukturalne 124,1 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 162,7 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba osób korzytających z wsparcia osoby/rok 30 30 
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Nazwa 
projektu 

Młodzieżowe debaty w językach obcych – zajęcia 
dodatkowe dla uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych z Bytomia ukierunkowane na 
pogłębienie znajomości języków obcych. 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.5 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Poziom znajomości języka obcego wśród uczniów wzrasta, ale jest ciągle niewystarczający, a sama nauka języka w szkole, chociażby ze względu 
na liczebność grup i różny poziom umiejętności uczniów oraz ograniczone możliwości prowadzenia zajęć nie zapewni osiągnięcia zaawansowanego 
poziomu znajomości języków obcych. Młodzież często chciałaby dodatkowo kształcić znajomość języka, ale ze względu na sytuacje materialną nie 
ma możliwości uczęszczania na zajęcia płatne. 

Cel projektu: 

Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych w szczególności dla uczniów z rodzin ubogich chcących podnosić znajomość języka obcego. 
Nabycie umiejętności publicznego wypowiadania się, autoprezentacji, pracy w grupie, prowadzenie i uczestniczenie w dyskusji. Zwiększenie 
motywacji do dalszej nauki języków. Wzrost świadomości o korzyściach płynących ze znajomości języków obcych. Nabycie umiejętności 
zarządzania czasem i systematycznej pracy. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zorganizowanie dodatkowych zajęć językowych w postaci 48 debat młodzieżowych (dla uczniów gimnazjów i liceum) z języków: angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, które odbędą się w I Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

I Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu Uczniowie szkół biorących udział w projekcie 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne Zapewnienie sal wykładowych 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2010-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 68,6 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,6 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 10,3 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 

Fundusze strukturalne 58,3 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 107,6 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczniów objętych wsparciem osoby/rok 1200 1200 
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Nazwa 
projektu 

Mechatronika jako wiedza i technologia umożliwiająca 
osiąganie sukcesów na rynku pracy – specjalistyczne 
zajęcia z mechatroniki dla uczniów szkół technicznych 
z Bytomia 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.6 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Proces likwidacji kopalń, hut i przedsiębiorstw powiązanych z górnictwem i hutnictwem oraz wysokie bezrobocie spowodowały zmniejszenie 
zainteresowania młodzieży szkolnictwem zawodowym. Uczniowie posiadają mały stopień opanowania zagadnień technicznych, lecz także brak 
pewności siebie czy pesymistyczne nastawienie w odniesieniu do swojej przyszłości. 

Cel projektu: 

Wyrównanie szans między uczniami poprzez umożliwienie im odbywania dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu mechatroniki. Celami 
dodatkowymi są: podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez większą liczbę zajęć laboratoryjnych, lepsze przygotowanie uczniów 
do zdania egzaminu z przygotowania zawodowego, wskazanie związku pomiędzy nabywaną wiedzą a uzyskanymi w ten sposób umiejętnościami 
zawodowymi. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Organizacja cyklu 268 godzin pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z zakresu mechatroniki w każdej z 4 grup uczniów ZST, ZSEE 
oraz ZSMS. Pozyskanie uczniów, którzy przejawiają zainteresowanie mechatroniką. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Zespół Szkół Technicznych, ul. Modrzewskiego 5 41-907 Bytom Uczniowie szkół biorących udział w projekcie 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Uczelnie wyższe oraz przedsiębiorcy  
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 166,2 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 173,7 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 21,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 

Budżet państwa 3,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 

Fundusze strukturalne 141,3 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 147,7 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych godz 134 134 
   

Liczba uczniów objętych wsparciem osoby/rok 40 40 
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Nazwa 
projektu 

Uczeń zawsze obecny w szkole- program uzupełniania 
kompetencji kluczowych z nauk matematyczno-
przyrodniczych dla uczniów z Bytomia z trudnościami 
w nauce z wykorzystaniem techniki 
wideokonferencyjnej. 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.7 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Proces restrukturyzacji przemysłu na terenie Śląska, zamykanie kopalń, hut i przedsiębiorstw powiązanych z górnictwem i hutnictwem spowodowało 
konieczność zmian w profilu działalności szkół zawodowych. Szkolnictwo zawodowe ciągle cieszy się znacznie niższym zainteresowaniem uczniów. 
Uczniowie mają trudności z nauką spowodowane zaległościami w poprzednich latach edukacji, sytuacją rodzinną – zubożenie rodziny, patologie itp. 
Założeniem projektu jest idea, że każdy uczeń chce być dobrym uczniem i być poważnym w środowisku szkolnym. Dotychczasowe niepowodzenia   
i zaległości mogą być dzięki projektowi zniwelowane, a uczniowie mogą zyskać lepsze perspektywy rozwoju, a w konsekwencji pozycji na rynku 
pracy. 

Cel projektu: 

Wyrównanie dysproporcji w nauce wśród uczniów oraz rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez 
organizację zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych i wideokonferencji. Cele dodatkowe: uzupełnienie przez 
uczniów braków w zakresie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych umożliwiające im przyswojenie wiadomości          
z przedmiotów zawodowych, lepsze przygotowanie uczniów do zdania egzaminu maturalnego i zawodowego, a przez to zwiększenie ich szans        
w dalszej edukacji i na rynku pracy, podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie nowego programu, przekazanie 
uczniom, że systematyczna praca prowadzi do sukcesów. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Organizacja cyklu 288 godzin pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych: po 72 godzin         
z geografii, fizyki, chemii, matematyki dla każdej z 2 grup uczniów z Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Administracyjno - Socjalnych. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Zespół Szkół Technicznych Uczniowie szkół biorących udział w projekcie 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Uczelnie wyższe oraz przedciębiorcy Pomieszczenia placówek biorących udział w projekcie 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 161,6 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 168,7 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 20,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 

Budżet państwa 3,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  137,4 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,4 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych godz 144 144 
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Nazwa 
projektu 

Miejskie centrum wspierania kształcenia zawodowego 
Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.8 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Procesy związane z restrukturyzacją przemysłu w naszym regionie wymusiły zmiany w profilach kształcenia szkół zawodowych. Szkoły techniczne 
nie posiadają wystarczającego wsparcia finansowego umożliwiającego zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, co w znacznym stopniu 
zmniejsza ich atrakcyjność na rynku edukacyjnym. Wsparciem zostanie objętych 60 uczniów ZST, ZSEE oraz ZSMS podzielonych na 6 gr. po 10 os. 
Ponadto pogłębiona zostanie współpraca z firmą ENCO oraz Siemens – producentami sprzętu oraz pomocy dydaktycznej dla mechatroniki. 
Dodatkowo wsparciem w postaci udziału w szkoleniach objęte zostaną 2 nauczycielki grafiki komputerowej. 

Cel projektu: 

Stworzenie multimedialnego wspierania kształcenia zawodowego przy bibliotece ZST na bazie wypracowanych metod dydaktycznych w zakresie 
grafiki komputerowej i mechatroniki. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Dobranie grupy osób przejawiających zainteresowanie mechatroniką i grafiką komputerową, sumiennie realizujących swoje obowiązki w szkole         
i chętnie podejmujących dodatkowe zadania. Odpowiednie przygotowanie sal wykładowych oraz wdrożenie nowych programów nauczania 
wykorzystujących specjalistyczne narzędzia dydaktyczne w celu wykształcenia fachowców zdolnych do podjęcia pracy w różnych branżach na rynku 
pracy. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Zespół Szkół Technicznych Uczniowie szkół biorących udział w projekcie 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Uczelnie wyższe i przedsiębiory  
 

Okres realizacji projektu w latach:  2010-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 148,4 100,0 7,7 0,0 0,0 0,0 256,1 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 18,9 12,7 1,0 0,0 0,0 0,0 32,6 

Budżet państwa 3,3 2,3 0,2 0,0 0,0 0,0 5,8 

Fundusze strukturalne 126,2 85,0 6,5 0,0 0,0 0,0 217,7 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczniów biorących udział w 
programie 

osoby/rok 60 60 60 
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Nazwa 
projektu 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 
roku życia 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.9 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby powyżej 50-tego roku życia zaliczane 
są do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ww. osoby zmagają się z wieloma trudnościami. Są to zarówno stereotypy na temat 
starszych pracowników, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii. Bezrobocie wśród dojrzałej części społeczeństwa to także problem natury 
psychologicznej. Utrata pracy, która przez wiele lat stanowiła oś życia jest bardzo trudnym doświadczeniem. Aktywność zawodowa ma dla wielu 
osób znaczenie nieprzeliczalne na pieniądze. Niewielka część grupy podnosi swoje kwalifikacje i bierze udział w procesie zarówno formalnego, jak   
i nieformalnego kształcenia ustawicznego. Kwalifikacje zawodowe członków tej grupy zawodowej są często zdezaktualizowane. Wśród 
pracodawców występuje również swego rodzaju stygmatyzacja dotycząca oceny przydatności do pracy osób w wieku 50+. Pracownikami 
odpowiedzialnymi za aktywizację zawodową tej grupy są następujący specjaliści: doradcy zawodowi, liderzy Klubu Pracy, pracownicy oraz 
specjaliści ds. rozwoju zawodowego, pracownicy oraz specjaliści ds. programów oraz pośrednicy pracy. 

Cel projektu: 

Głównym celem programu jest zwiększenie motywacji osób powyżej 50 r.ż. pozostających bez zatrudnienia do aktywnego poszukiwan ia 
zatrudnienia. Ponadto zakłada się: udzielenie wielostronnego wsparcia osobom, które ukończyły 50 r.ż. poprzez rozwijanie umiejętności poruszania 
się po rynku pracy, przystosowanie osób bezrobotnych po 50 r.ż. do poszukiwania pracy poprzez uświadomienie konieczności dalszego rozwoju       
i doskonalenia zawodowego zgodnie z ideą ustawicznego kształcenia, wzbudzenie motywacji osób po 50 r.ż. do aktywnego poszukiwania pracy 
oraz podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości, uświadomienie osobom, które ukończyły 50 r.ż. trudności związanych z dyskryminacją 
ich na obecnym rynku pracy, a także zachęcenie do podjęcia próby przełamania barier, nabycie umiejętności metod aktywnego poszukiwania pracy, 
a w konsekwencji zwiększenie szansy na zdobycie zatrudnienia. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Objęcie ścieżką aktywizacji zawodowej osób po 50 r. życia, która zakłada realizację podstawowych usług i instrumentów rynku pracy, a mianowicie: 
poradnictwo zawodowe, informacji zawodowej, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, instrumenty 
rynku pracy. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu Bezrobotni i poszukujący pracy w wieku ponad 50 lat 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Pracodawcy/przedsiębiorcy – wsparcie finansowe udzielone przez PUP w 
ramach zatrudnienia subsydiowanego osób powyżej 50 r.ż. 

Wsparcie merytoryczno informacyjne, opracowywanie bieżącej 
sprawozdawczości, przeprowadzenie stosownych badań 
 
 Okres realizacji projektu w latach:  2010 i lata kolejne 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 2328,9 900,0 2333,7 2342,7 2344,7 0,0 10250,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 1436,2 300,0 1441,0 1450,0 1452,0 0,0 6079,2 

Inne  892,7 600,0 892,7 892,7 892,7 0,0 4170,8 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczestników projektu osoby/rok 528 535 545 543 555 
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Nazwa 
projektu 

Gruntowne wykształcenie zawodowe - kompetentny 
pracownik, zadowolony pracodawca 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.10 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Mała wiedza absolwentów i znięchęcające kwestie formalne nawet przy świetnych pomysłach absolwentów na utworzeniu własnej firmy rzutuje na 
dalszy ich rozwój i lęk przed samozatrudnieniem. W programach nauczania stosuje się alternatywne, tańsze oprogramowania, gdzie lepsze 
rozwiązania systemowe z powodu kwestii finansowych odsuwane są na dalszy plan, co rzutuje na jakość wykształcenia przyszłych pracowników. 

Cel projektu: 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez uzupełnienie luk w programach nauczania wiodących kierunków kształcenia ZST tak, by 
dostosować je do potrzeb przedsiębiorstw oraz zachęcić młodych ludzi do samozatrudnienia. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Utworzenie grupy składającej się z 36 uczniów, zakup specjalistycznego oprogramowania i przeszkolenie nauczycieli obsługi wyżej wymienionych 
programów. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu, ul. Modrzewskiego 5 Uczniowie szkoły 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Uczelnie wyższe, przyszli pracodawcy, podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą 

Wykorzystanie instniejącej bazy edukacyjnej Zespołu Szkół 
Technicznych 
 
 Okres realizacji projektu w latach:  2010-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 47,7 71,6 34,8 0,0 0,0 0,0 154,1 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 6,1 9,1 4,4 0,0 0,0 0,0 19,6 

Budżet państwa 1,1 1,6 0,8 0,0 0,0 0,0 3,5 

Fundusze strukturalne 40,5 60,9 29,6 0,0 0,0 0,0 131,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczestników projektu osoby/rok 36 36 36 
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Nazwa 
projektu 

Informatyka jako jedna z najbardziej rozwijających się 
dyscyplin naukowych we współczesnym świecie - 
specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne przeznaczone dla 
uczniów bytomskich szkół zawodowych 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.11 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Informatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się nauk, a jej dobra znajomość daję szansę na znalezienie ciekawej pracy zaraz po ukończeniu 
szkoły. Informatyka cieszy się stale rosnącą grupą uczniów, która chciałaby podjąć naukę w Zespole Szkół Technicznych na tym kierunku.              
W naszym okręgu istnieje niewiele szkół o specjalności: informatyka, co powoduje że uczniowie posiadają ograniczoną wiedzę informatyczną co      
w rezultacie przekłada się na trudności w znalezieniu pożądanej pracy. 

Cel projektu: 

Podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego z zakresu kompetencji kluczowych (ICT) poprzez organizację dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych, na których uczniowie zdobędą lub poszerzą posiadaną wiedzę, co w przyszłości zaowocuje łatwiejszym znalezieniem pracy. Projekt 
w sposób kompleksowy przyczyni się do rozszerzenia oferty edukacyjnej i do podniesienia jakości usług oświatowych świadczonych przez ZST. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Utworzenie grupy 56 uczniów z ZST,ZSEE,ZSGH w Bytomiu w tym 34% będą stanowiły kobiety, którzy zostaną podzieleni na cztery 14 os grupy. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu, ul. Modrzewskiego 5 Uczniowie szkoły 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, uczelnie wyższe Wykorzystanie istniejącej bazy edukacyjnej szkół biorących udział    
w projekcie 
 
 Okres realizacji projektu w latach:  2010-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 85,0 93,6 49,3 0,0 0,0 0,0 227,9 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 10,8 11,9 6,3 0,0 0,0 0,0 29,0 

Budżet państwa 1,9 2,1 1,1 0,0 0,0 0,0 5,1 

Fundusze strukturalne 72,3 79,6 41,9 0,0 0,0 0,0 193,8 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczestników projektu osoby/rok 56 56 56 
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Nazwa 
projektu 

Kariera zawodowa zaczyna się w szkole. Program zajęć 
pozalekcyjnych symulujących funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa produkcyjnego dla uczniów szkół 
zawodowych w Bytomiu 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.12 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Pod względem edukacji ekonomicznej młodzieży jesteśmy na końcu listy krajów OECD i UE. Problemem jest to, że program nauki 
przedsiębiorczości zawiera zbyt dużo teorii a za mało zajęć praktycznych. W obszarze problemowym projektu tj. kształcenia zawodowe, występują 
stereotypy płci - część zawodów postrzegana jest jako typowo męskie (elektronik, mechatronik), a część jako typowo żeńskie (ekonomistka, 
sekretarka). Zadaniem projektu będzie podkreślenie, że szkolnictwo zawodowe jest atrakcyjne dla obu płci a przyszła praca zawodowa wymagać 
będzie ich współpracy. 

Cel projektu: 

Wzmacnianie atrakcyjności i podniesienia jakości kształcenia uczniów w ZSEE, ZST, ZSE w Bytomiu poprzez realizację dodatkowych zajęć 
specjalistycznych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych - ICT, języków obcych i przedsiębiorczości. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Utworzenie 720 osobowej grupy uczniów po 240 z ZSEE, ZST, ZSE. Uczestnicy projektu podzieleni zostaną na grupy przedmiotowe 15 osobowe 
pod względem wyników w nauce. Inne metody pracy będą stosowane dla uczniów słabszych, a inne dla zdolniejszych. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Bytomiu, ul. Katowicka 35 Uczniowie trzech szkół zawodowych 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Uczelnie wyższe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą Wykorzystanie istniejącej bazy edukacyjnej trzech szkół zawodowych 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2010-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 56,5 105,8 56,4 0,0 0,0 0,0 218,7 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 7,2 13,5 7,2 0,0 0,0 0,0 27,9 

Budżet państwa 1,3 2,4 1,3 0,0 0,0 0,0 5,0 

Fundusze strukturalne 48,0 89,9 47,9 0,0 0,0 0,0 185,8 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczestników projektu osoby/rok 720 720 720 
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Nazwa 
projektu 

Gimnazjum pomocne uczniom - dobrze przygotowany 
gimnazjalista 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.13 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Niski poziom wyników egzaminów gimnazjalnych wśród uczniów ze szkół objętych projektem G6, G7 i G8, trudna sytuacja materialna uczniów 
wskazanych dzielnic utrudniająca proces edukacji, występowanie barier równości szans i dysproporcji (stereotypy, brak tolerancji, brak wsparcia 
dzieci z problemami rodzinnymi). 

Cel projektu: 

Wyrównywanie dysproporcji w nauce oraz wskazanie ścieżki rozwoju uczniów z rodzin patologicznych i ubogich z najuboższych dzielnic miasta 
poprzez umożliwienie udziału w dodatkowych bezpłatnych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i doradczych. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Utworzenie grupy objętej wsparciem z 3 bytomskich gimnazjów z dzielnic Szombierki, Karb i Bobrek. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Gimnazjum nr 7 w Bytomiu, ul. Karpacka 27 Uczniowie szkoły 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Szkoły ponadgimnazjalne Wykorzystanie istniejącej bazy edukacyjnej Gimnazjum nr 7 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2011-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 0,0 132,5 105,4 0,0 0,0 0,0 237,9 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 0,0 19,9 15,8 0,0 0,0 0,0 35,7 

Fundusze strukturalne 0,0 112,6 89,6 0,0 0,0 0,0 202,2 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczestników projektu osoby/rok 
 

56 56 
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Nazwa 
projektu 

Odkryj w sobie Einsteina - zajęcia dla uczniów 
Gimnazjum nr 9 w Bytomiu 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.14 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Łagiewniki są jedną z najbiedniejszych dzielnic miasta. Od wielu lat nie ma tu żadnych ośrodków kultury, kawiarenek internetowych czy innych 
miejsc umożliwiających ciekawe spędzanie czasu wolnego. Wielu uczniów zniechęca się do nauki nie odnosząc sukcesów, niektórzy wpadają w złe 
towarzystwo, porzucają szkołę wchodząc w konflikt z prawem. Rodziców nie stać na finansowanie dodatkowych zajęć wspierających uczniów lub 
pozwalających im rozwijać zainteresowania, pasje, uczyć się języków. W związku z powyższym szkoła przeprowadziła rozeznanie wśród uczniów 
dotyczące zainteresowań oraz woli udziału w dodatkowych zajęciach. Dzięki temu zrodził się pomysł stworzenia projektu dodatkowych zajęć dla 
uczniów. 

Cel projektu: 

Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających się 
na różne bariery w dostępie do edukacji. Projekt ma pomóc uczniom poszerzać wiedzę i osiągać lepsze wyniki w nauce, w szczególności w zakresie 
kompetencji kluczowych. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Przeprowadzenie rozeznania wśród uczniów dotyczących zainteresowań uczniów oraz tematu przeprowadzonych zajęć w projekcie. Utworzenie 
odpowiednich grup tematycznych. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Gimnazjum nr 9 w Bytomiu, ul. Świętochłowicka 12 Uczniowie szkoły 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Szkoły ponadgimnazjalne, społeczeństwo lokalne Wykorzystanie istniejącej bazy edukacyjnej Gimnazjum nr 9 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2011-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 0,0 55,6 38,8 0,0 0,0 0,0 94,4 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 0,0 8,4 5,8 0,0 0,0 0,0 14,2 

Fundusze strukturalne 0,0 47,2 33,0 0,0 0,0 0,0 80,2 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczestników projektu osoby/rok 
 

100 100 
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Nazwa 
projektu 

Nauka szansą na lepszą przyszłość 
Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.15 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Analiza wyników uzyskanych przez uczniów G13 na egzaminie gimnazjalnym wskazuje na ich niski poziom w części matematyczno - przyrodniczej. 
Projekt pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań oraz pokonanie trudności z nauki z przedmiotów ścisłych i przyrodniczo - kuluralnych uczniów 
mających utrudniony dostęp do edukacji z powodów ekonomicznych zaniedbanych edukacyjnie i wychowawczo lub zagrożonych patologią 
społeczną. 

Cel projektu: 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, rozwijanie ich zainteresowań i ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego poprzez poszerzenie                
i wzbogacenie funkcjonującego w szkole systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych o rozwój kompetencji kluczowych. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Utworzenie grupy docelowej biorącej udział w projekcie, przeprowadzenie ankiety dotyczącej zainteresowań i chęci brania udziału w różnych typach 
zajęć pozalekcyjnych i wyłonienie grupy osób o podobnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Gimnazjum nr 13 w Bytomiu, ul. Stolarzowicka 19 Uczniowie szkoły 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Szkoły ponadgimnazjalne, społeczność lokalna Wykorzystanie istniejącej bazy edukacyjnej 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2010 - 2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 44,7 78,7 41,8 0,0 0,0 0,0 165,2 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 6,7 11,8 6,3 0,0 0,0 0,0 24,8 

Fundusze strukturalne 38,0 66,9 35,5 0,0 0,0 0,0 140,4 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczestników projektu osoby/rok 90 90 90 
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Nazwa 
projektu 

Równy start uczniów Szkoły Podstawowej Nr 33  
w Bytomiu 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.16 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Projekt "Równy start uczniów Szkoły Podstawowej Nr 33 w Bytomiu" został przygotowany w związku ze słabymi wynikami uczniów szkoły 
uzyskiwanymi na sprawdzianie po klasie szóstej. Projekt przewiduje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z zakresu ICT, zajęcia podnoszące 
umiejętności kluczowe. Skierowany jest do uczniów z trudnościami dydaktycznymi oraz zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty. Projekt 
realizowany jest od września 2010 do lipca 2012 z wyłączeniem wakacji. 

Cel projektu: 

Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz rozwijanie umiejętności kluczowych, eliminowanie zagrożeń 
przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Przeprowadzenie naboru uczestników. Zatrudnienie kadry prowadzącej 
zajęcia. Dokonanie zakupów materiałów niezbędnych do realizacji projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu, ul. Matki Ewy 9 Uczniowie szkoły 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Szkoły gimnazjalne, społeczność lokalna Wykorzystanie istniejącej bazy edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 
33 
 
 Okres realizacji projektu w latach:  2010 - 2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 52,1 105,4 64,9 0,0 0,0 0,0 222,4 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 7,8 15,8 9,7 0,0 0,0 0,0 33,3 

Fundusze strukturalne 44,3 89,6 55,2 0,0 0,0 0,0 189,1 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczestników projektu osoby/rok 60 60 60 
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Nazwa 
projektu 

Ludzie różnią się od siebie nie tylko wyglądem... - 
zajęcia specjalistyczne dla dzieci z zaburzeniami 
zachowania 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.17 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost liczby uczniów z różnorodnymi zaburzeniami zachowania co utrudnia prawidłowy proces 
edukacyjno wychowawczy. Współeczesna szkoła powinna podejmować działania slużące wyrównywaniu dysproporcji  edukacyjnych oraz udzielać 
szroko rozumianego wsparcia uczniów i ich rodzin. Aby w pełni realizować to ważne zadanie, szkoła musi poszerzać swoją ofertę w zakresie 
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Projekt jako program rozwojowy szkoły ma, poprzez pomoc uczniom z problemami, przyczynić się do 
podniesienia przez nich wyników w nauce i poprawy kontaktów społecznych. 

Cel projektu: 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z problemami wychowawczymi w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu 
poprzez redukowanie i wyeliminowanie zaburzonych obszarów funkcjonowania psychospołecznego dzieci. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Grupa docelowa wybrana będzie przez nauczycieli, którzy zgłaszali problemy z uczniami. Do projektu zostaną wybrani uczniowie z orzeczeniami do 
kształcenia specjalnego oraz dzieci z zaburzeniami zachowania, którym projekt pomoże zapanować nad własnymi emocjami, poprawić samoocenę, 
uwierzyć we własne możliwości, nauczyć współpracować i funkcjonować w grupie rówieśniczej w szkole i poza nią. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Szkoła Podstawowa nr 51z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu,  
ul. Łużycka 12a 

Uczniowie szkoły 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Szkoły gimnazjalne, społeczność lokalna Wykorzystanie istniejącej bazy edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 
51 
 
 Okres realizacji projektu w latach:  2010 - 2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 124,3 145,8 0,0 0,0 0,0 0,0 270,1 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 18,6 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 40,5 

Fundusze strukturalne 105,7 123,9 0,0 0,0 0,0 0,0 229,6 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczestników projektu osoby/rok 100 100 
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Nazwa 
projektu 

Bytomski Klub Olimpijczyka nauk matematyczno-
przyrodniczych 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.18 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Uzyskanie tytułu laureata finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zwalnia ucznia z egzaminu maturalnego    
i pozwala uzyskać najwyższą liczbę punktów - 100 na świadectwie maturalnym z przedmiotu. Uczeń ma otwartą drogę na studia proponowane przez 
najlepsze uczelnie wyższe, a potem pracę w zawodach, na które rynek pracy ciągle zgłasza zapotrzebowanie, aby osiągnąć takie wyniki potrzebna 
jest systematyczna praca nad poszerzeniem wiadomości z danego przedmiotu. Projekt będzie miał na celu rozszerzyć ofertę zajęć dla uczniów, aby 
zwiększyć szanse rozwoju ich pasji i umożliwić osiąganie wysokich wyników na olimpiadach z nauk matematyczno-przyrodniczych. 

Cel projektu: 

Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych uczniów z bytomskich szkół poprzez organizację zajęć 
dodatkowych w ramach Bytomskiego Klubu Olimpijczyka, rozwijanie pasji uczniów w zakresie nauk mat.-przyrodn., przygotowanie do efektywnego 
uczestnictwa w olimpiadach z przedmiotów mat.-przyrodn., zwiększanie motywacji do systematycznej pracy oraz wzmacnianie wiary we własne siły, 
nauka poszukiwania, wykorzystania i stosowania różnych źródeł wiedzy do wyjaśnienia zagadnień, zjawisk i procesów, wspieranie uczniów             
w przygotowaniu do wyboru prestiżowych i gwarantujących satysfakcjonującą pracę studiów wyższych, zwracanie uwagi na panujące stereotypy       
i bariery równości szans przy wyborze studiów i planowaniu kariery zawodowej. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Utworzenie grup uczniów z 7 szkół gimnazjalnych, począwszy od 3 klasy, którzy najczęściej starają się o miejsce w I LO wybierając klasy 
matematyczno-przyrodnicze z rozszerzeniem oraz uczniowie I LO. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu, ul. Strzelców 
Bytomskich 9 

Uczniowie szkoły 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Uczelnie wyższe, przyszli pracodawcy, podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą, szkoły ponadgimnazjalne 

Wykorzystanie potencjalnej bazy edukacyjnej I Liceum 
Ogólnokształcącego 
 
 Okres realizacji projektu w latach:  2010 - 2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 64,6 134,0 78,0 0,0 0,0 0,0 276,6 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 9,7 20,1 11,7 0,0 0,0 0,0 41,5 

Fundusze strukturalne 54,9 113,9 66,3 0,0 0,0 0,0 235,1 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczestników projektu osoby/rok 128 128 128 
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Nazwa 
projektu 

Ruch rzeźbi umysł 
Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.19 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Uprawianie sportu i zabaw ruchowych stanowi w życiu człowieka jedną z najbardziej atrakcyjnych form ruchu. Podnosi się nie tylko poziom 
sprawności fizycznej i wydolność organizmu, ale ma także wpływ na kształtowanie cech charakteru, umiejętności współdziałania w grupie                  
i integracji. Aktywność fizyczna pozwala na zredukowanie poziomu agresji i patologii społecznej. 

Cel projektu: 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych. Wzrost 
sprawności fizycznej uczniów z niską sprawnością fizyczną oraz poprawa stanu zdrowia i wyrobienie pożądanych wynikow żywieniowych. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Wsparciem zostanie objętych 1246 uczniów. Rekrutacja do grup odbywać się będzie według następujących kryteriów: utalentowani sportowo, 
uczniowie z niską sprawnością fizyczną, uczniowie z wadą postawy, dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. Zostaną także przeprowadzone dla 
dzieci warsztaty psychospołeczne oraz spotkania dotyczące nawyków żywienia. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Chorzowska 42  41-902 Bytom Uczniowie szkoły 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Szkoły gimnazjalne Wykorzystanie istniejącej bazy edukazyjnej Szkoły podstawowej nr 
42 
 
 Okres realizacji projektu w latach:  2011-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 0,0 820,0 625,0 0,0 0,0 0,0 1445,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 0,0 129,0 87,0 0,0 0,0 0,0 216,0 

Fundusze strukturalne 0,0 691,0 538,0 0,0 0,0 0,0 1229,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczniów objętych programem osoby 
 

1246 1246 
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Nazwa 
projektu 

Z Bytomia na sceny Europy 
Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.20 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Dzieci wychowują się w domach dotkniętych biedą, zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi. Nie mogą one liczyć na wsparcie 
rodziców, często mają problemy z uczeniem się, samooceną, akceptacją własnej osoby. Dzieci często wchodzą na drogę przestępczości, popadają 
w narkomanię i alkoholizm, a nawet podejmują próby samobójcze. 

Cel projektu: 

Wyrównanie szans uczniów zagrożonych patologiami społecznymi i mającymi problemy edukacyjne poprzez organizację interesujących 
dodatkowych zajęć. Zachęcenie dzieci do uczenia się, poznawania kultury, nauki języka polskiego i obcego oraz podniesienie samooceny i wiary we 
własne możliwości. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Grupą docelową będzie 480 uczniów wybranych zgodnie z kyrteriami: pochodzenie z rodziny patologicznej, słabe wyniki i problemy z nauką, niski 
status materialny oraz opinia wychowawców i pedagogów szkolnych. Zostaną zoorganizowane warsztaty artystyczne, które zostaną uwieńczone 
przeglądem 6 musicali. Projekt będzie trwał 2 lata. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Szkoła Podstawowa nr 46, ul. B.Prusa 46  41-902 Bytom Uczniowie szkoły 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Szkoły gimnazjalne Wykorzystanie istniejącej bazy edukazyjnej Szkoły podstawowej nr 
46 
 
 Okres realizacji projektu w latach:  2011-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 0,0 383,0 419,5 0,0 0,0 0,0 802,5 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 0,0 57,5 62,9 0,0 0,0 0,0 120,4 

Fundusze strukturalne 0,0 325,5 356,6 0,0 0,0 0,0 682,1 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczniów objętych programem osoby 
 

480 480 
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Nazwa 
projektu 

Otwarci na Europę - zajęcia pozalekcyjne zmniejszające 
dysproporcje edukacyjne i przeciwdziałające bierności 
społecznej i zawodowej 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.21 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

W związku z restrukturyzacją przemysłu wiele bytomskich rodzin utraciło źródło utrzymania. Dzieci wychowują się w domach dotkniętych biedą oraz 
zagrożeniem patologi społecznej i mają ograniczony dostęp do korzystania z procesu kształcenia. Wiąże się to z wczesnym opuszczeniem systemu 
oświaty i utratą szans na podjęcie zatrudnienia. Z danych PUP Bytom wynika, że 71 947 bezrobotnych nie posiadało kwalifikacji zawodowych. 

Cel projektu: 

Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej w perspektywie podjęcia przyszłego zatrudnienia poprzez organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych doskonalących kompetencje kluczowe i wsparcie psychologiczno-zawodowe. Wypromowanie kształcenia zawodowego dającego 
szansę na rynku pracy i rozwijającego zdolności uczniów. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Grupą docelową będzie 70 uczniów technikum i szkoły policealnej ZSAS. Zostaną przeprowadzone zajęcia Klubu Filmu Europejskiego w wymiarze 
60 godzin, który to ukończy docelowo 20 osób. Zoorganizowany zostanie także kursu komputerowy ECDL w wymiarze 90 godzin dla dwóch 15 
osobowych grup oraz zajęcia doradztwa zawodowego i psychologicznego w łącznej liczbie godzin równej 40. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Zespół Szkół Adminiostracyjno Socjalnych, ul. Małachowskiego 36 41-907 
Bytom 

Uczniowie technikum i szkoły policealnej ZSAS 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Uczelnie wyższe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą Wykorzystanie istniejącej bazy edukacyjnej ZSAS 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2010-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 42,2 54,6 0,0 0,0 0,0 0,0 96,8 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 5,3 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 

Budżet państwa 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 

Fundusze strukturalne 35,9 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 82,3 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczestników projektu osoby/rok 70 70 
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Nazwa 
projektu 

Sztuka i technika jako pomost pomiędzy edukacją  
a życiem zawodowym  

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.22 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Terapeutyczna praca z upośledzonymi w różnym stopniu poprzez malowanie, rysowanie, twórczą ekspresję. Zajęcia mają za zadanie zwiększyć 
szanse uczniów upośledzonych do wyrażania siebie, współdziałania z innymi, pomóc im lepiej zrozumieć otaczający ich świat, wzbudzić 
kreatywność i spontaniczność uczniów. Projekt ma również na celu właściwe użycie materiałów oraz narzędzi do pracy nad wytworem artystycznym. 
Na zakończenie projektu zostanie zoorganizowana wystawa prac uczniów oraz seminarium. 

Cel projektu: 

Pomoc uczniom z upośledzeniami umysłowymi, emocjonalnymi i psychospołecznymi zaburzeniami w zwalczaniu stresu, lęku i frustracji. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Dobra współpraca i komunikacja między partnerami dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej - ICT. Próba stworzenia 
wszechstronnego i odpowiednio dostosowanego otoczenia. Zaadaptowanie pomieszczeń i przystosowanie ich do rodzaju niepełnosprawności 
poszczególnych uczniów. Zorganizowanie grup wyjazdowych. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Zespół Szkół Specjalnych nr 5, pl. Słoneczny 1a 41-902 Bytom Uczniowie szkoły 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Państwa biorące udział w programie - Polska, Turcja, Bułgaria, Estonia, 
Włochy, Węgry, Słowacja, Hiszpania 

Wykorzystanie istniejącej bazy edukacyjnej ZSS 5 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2010-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 18,2 44,3 16,6 0,0 0,0 0,0 79,1 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  18,2 44,3 16,6 0,0 0,0 0,0 79,1 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczniów osoby/rok 24 24 24 
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Nazwa 
projektu 

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 
Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

3 
Nr 

projektu 
3.23 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w naukach matematyczno-przyrodniczych, 
a których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 

Cel projektu: 

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów o trudnej sytuacji materialnej, pomoc   
w rozwijaniu zainteresowań w kierunku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Beneficjenci składają wnioski o przyznanie stypendium w danym roku szkolnym, gdzie o pozycji na liście potencjalnych stypendystów decyduje 
średnia ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i pozostałych, udział w konkursach / olimpiadach / turniejach oraz średni dochód na 
osobę w rodzinie. Listy stypendystów zatwierdzane są przez Sejmik Województwa Śląskiego w Katowicach. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na zasadach partnerskiej 
współpracy z 36 powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu 
województwa śląskiego 

Uczniowie bytomskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Uczniowie, lokalna społeczność Współpraca z nauczycielami będącymi opiekunami uczniów poprzez 
realizację Inywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia 
 
 Okres realizacji projektu w latach:  2009-2015 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 189,0 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 496,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 28,4 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 74,4 

Fundusze strukturalne 160,6 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 421,6 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczestników projektu osoby/rok 16 16 16 16 16 
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4. Program – Gospodarny Bytom 

4.1. Karta programu – Gospodarny Bytom 

PRIORYTET 
Pracuj w Bytomiu 

1. Nazwa programu: Gospodarny Bytom 2. Nr programu: 4 

3. Program służy realizacji celu strategicznego: 
Cel IV.2 BYTOM MIASTEM ZDYWERSYFIKOWANEJ DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ I NOWEJ GOSPODARKI ORAZ 
MIEJSCEM ŚWIADCZENIA ZAAWANSOWANYCH USŁUG 

4. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia:  
Procesy społeczno ekonomiczne zachodzące w Bytomiu są konsekwencją strukturalnych zmian w gospodarce Śląska, a ich efekt 
niekorzystnie dla Bytomia rozszerza się na sytuację demograficzną miasta. Upadek tradycyjnych dla gospodarki miasta gałęzi 
gospodarki prowadzi do emigracji mieszkańców poszukujących lepszych warunków pracy. Spadek liczby młodych mieszkańców 
nie będzie zachęcać inwestorów do lokowania działalności na terenie miasta. Dominującymi, długookresowymi tendencjami zmian, 
mającymi wpływ na gospodarkę miasta są: 
1) Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Negatywnie zmienia się struktura wiekowa mieszkańców Bytomia. Wskaźniki 
obciążenia demograficznego w ostatnich latach przybierają coraz mniej korzystne wartości. Zwłaszcza wskaźnik ludności w wieku 
poprodukcyjnym do ludności w wieku przedprodukcyjnym ulega radykalnemu pogorszeniu. Tym samym, ciągłość demograficznego 
rozwoju miasta i związane z nim procesy rozwoju ekonomicznego są zagrożone. 
2) Niska konkurencyjność bytomskiej gospodarki. Baza ekonomiczna Bytomia uległa w ciągu ostatnich kilkunastu lat 
drastycznemu zredukowaniu, a w strukturze gospodarczej miasta nie ukształtowały się perspektywiczne sektory działalności 
mogące stać się nowymi filarami konkurencyjności. O niskim aktualnie poziomie konkurencyjności gospodarki Bytomia świadczy 
brak zdolności do stwarzania odpowiedniej liczby miejsc pracy. Dodatkowo, jakość miejsc pracy na terenie miasta w dużej mierze 
nie odpowiada aspiracjom i kwalifikacjom mieszkańców. Liczba pracujących ogółem w mieście wykazuje tendencję spadkową.  
W okresie od 1998 do 2009 roku liczba pracujących uległa obniżeniu o 42,8% wynosząc na koniec 2009 roku 33,5 tys. osób. Tym 
samym wskaźnik zatrudnialności netto uległ obniżeniu z 44,8% (1998) do 28,3% (2009). Zmiany strukturalne w gospodarce miasta 
charakteryzują się także przesunięciami zatrudnienia między przemysłem i budownictwem, usługami rynkowymi oraz usługami 
nierynkowymi.  
3) Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej. Przez cały okres transformacji gospodarka miasta nie była  
i nie jest także obecnie, gotowa do szybkiego generowania i rozwoju alternatywnych działalności oraz kreowania nowej kultury 
produkcyjnej zdolnej do tworzenia nowych produktów i miejsc pracy. Stosunkowo niewielkie jest wykorzystanie potencjału 
przedsiębiorczości mieszkańców miasta. Wskaźniki dotyczące liczby zarejestrowanych na terenie miasta podmiotów 
gospodarczych wyraźnie odbiegają od średnich wskaźników dla województwa śląskiego. Co prawda, w ostatnich latach mamy  
w Bytomiu do czynienia z większą dynamiką wzrostu liczby podmiotów gospodarczych niż w porównywanym układzie 
wojewódzkim, ale rozmiar utrzymującej się luki jest w dalszym ciągu znaczący. 
4) Wysoka stopa bezrobocia w odniesieniu do innych miast woj. śląskiego. Transformacja gospodarcza zachodząca  
w mieście stała się generatorem problemów i konfliktów społecznych. Redukcja miejsc pracy, dramatyczny spadek dochodów 
znacznej części mieszkańców, brak przystosowania do nowych warunków ekonomicznych doprowadziły do pojawienia się  
w Bytomiu rozległych obszarów biedy i patologii. Proces ten jest odczuwalny szczególnie w dzielnicach, które historycznie zostały 
ukształtowane w powiązaniu z dominującym dużym przedsiębiorstwem (kopalnie lub huty). W kryzysowych dzielnicach doszło do 
nakładania się zjawisk wykluczenia społecznego i patologii. Ujawniły się postawy nacechowane brakiem zaradności i wzrostem 
roszczeniowości. W praktyce, całe miasto i większość jego mieszkańców, ze względu na duże uzależnienie od górnictwa  
i hutnictwa, zostało dotknięte negatywnymi zjawiskami restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Co prawda część zwalnianych 
pracowników znalazła zatrudnienie w innych kopalniach, przeszła na emeryturę, bądź po przekwalifikowaniu, znaleźli zatrudnienie 
w innych gałęziach gospodarki, to jednak znaczna część pozostała bezrobotna. Podobne procesy wystąpiły również  
w przedsiębiorstwach współpracujących z kopalniami i hutami. Wskaźnik bezrobocia w latach 1998-2004 wzrósł w Bytomiu z 9,8% 
do 26,7%. Na koniec 2009r. stopa bezrobocia wynosiła 16,7%, przy 11,9% w Polsce i 9,2% w województwie śląskim.  
W Aglomeracji Górnośląskiej Bytom pozostaje miastem, w którym stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych. 
Głównym problemem miasta Bytomia jest: 
Utrzymywanie się negatywnej presji na rozwój miasta niedokończonej restrukturyzacji jego bazy ekonomicznej  
Szczegółowe problemy: 

- mało atrakcyjna oferta lokalnych pracodawców,  w tym niski poziom oferowanych wynagrodzeń, 
- niskie tempo powstawania nowych podmiotów gospodarczych i nowych miejsc pracy, 
- niski poziom przedsiębiorczości w odniesieniu do innych miast woj. śląskiego, 
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- brak trwałych pozytywnych elementów identyfikujących Bytom w dalszym i bliższym otoczeniu, przyciągających kapitał i 
nowych mieszkańców, 

- niezagospodarowane tereny poprzemysłowe oraz niszczejąca, niezagospodarowana pozostała infrastruktura 
poprzemysłowa, 

- niekorzystna struktura demograficzna rozpatrywana wg ekonomicznych grup wieku, 
- wysoki poziom bezrobocia w odniesieniu do innych miast woj. śląskiego, 
- niedostosowanie kwalifikacji osób poszukujących pracy do wymagań pracodawców,  
- powiększenie obszarów ubóstwa i patologii społecznych, 
- ograniczenie wpływów do budżetu miasta, 
- zmniejszenie konkurencyjności przestrzeni miejskiej Bytomia na tle miast woj. śląskiego, 
- brak zainteresowania pracodawców w pozyskiwaniu absolwentów szkół i uczelni wyższych. 

Planowane w ramach programu przedsięwzięcia: 
- Promocja inwestycyjna Śródmieścia 
- Doskonalenie systemu kompleksowej obsługi inwestora  

5. Powiązanie z programami: 
Nr 1 Mieszkaj w Bytomiu 
Nr 2 Bytom skomunikowany 
Nr 3 Edukacja dla każdego i przez całe życie 
 

6. Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i 
kraju: (nazwa dokumentu, cele, priorytety):  
- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (Priorytety: 1; 3; 6) 
- Narodowa Strategia Spójności 2007-2015 (Cele: 3; 4; 5)  
- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego (Priorytety: A;  
- Strategia Rozwoju Metropolii Silesia 

Potencjalne źródła finansowania:  
- budżet miasta 
- budżet państwa 
- EFRR 
- środki własne przedsiębiorstw 
- Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. 
- Fundusz Górnośląski S.A.  
- Powiatowy Urząd Pracy 

7. Partnerzy: 
- przedsiębiorcy 
- stowarzyszenia przedsiębiorców 
- inwestorzy 
- prywatne praktyki lekarskie  
- Bytomski Park Przemysłowy 
- Powiatowy Urząd Pracy 

8. Beneficjenci programu: 
- mieszkańcy Bytomia, w tym długotrwale bezrobotni 
- mieszkańcy Metropolii Silesia 
- inwestorzy, grupy biznesowe, przedsiębiorcy 

9. Propozycja składu zespołu programowego: 
Nadzór merytoryczny: Marian Maciejczyk, Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych 
Koordynator programu: Brygida Skrzypczyk-Kogut 
Członkowie zespołu: Jarosław Więcław, Lucjan Goczoł, Włodzimierz Drogoś, Bartosz Malczyk, Katarzyna Zakrzewska,  
Konsultanci zewnętrzni:  - 

10. Wskaźniki rezultatu: 
- odsetek bezrobotnych z wykształceniem wyższym, 
- udział pracujących w ludności wieku produkcyjnego,   
- zmniejszenie poziomu długookresowego bezrobocia (LTU), 
- liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców, 
- liczba podmiotów sektora medycznego,  
- struktura zatrudnienia według sektorów gospodarki,· 
- udział wartości produkcji sprzedanej sektora MŚP w wartości produkcji sprzedanej ogółem w mieście, 
- napływ kapitału z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
- powierzchnia terenów inwestycyjnych, 
- wartość brutto środków trwałych przedsiębiorstw na jednego mieszkańca, 
- liczba nowo powstających przedsiębiorstw zagranicznych, 
- ilości firm dysponujących nowoczesną infrastrukturą biznesową 

 



 131 

4.2. Karty projektów programu – Gospodarny Bytom 

Nazwa 
projektu 

Promocja inwestycyjna śródmieścia Bytomia 
Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

4 
Nr 

projektu 
4.1 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Projekt „Promocja inwestycyjna śródmieścia Bytomia” zakłada przeprowadzenie przez Bytom kompleksowej kampanii promującej tereny 
inwestycyjne zlokalizowane w śródmieściu i jego najbliższym otoczeniu. Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje przygotowanie 
wyspecjalizowanych materiałów promocyjnych m.in.: przestrzennej wizualizacji urbanistyczno-architektonicznej obszaru terenów inwestycyjnych 
objętych projektem z uwzględnieniem kontekstu innych inwestycji realizowanych bądź planowanych do zrealizowania w obszarze bezpośredniego 
oddziaływania projektu. Druga część to przeprowadzenie intensywnej kampanii promocyjnej w ramach zaprogramowanych wydarzeń promocyjnych  
(eventy, spotkania, emisje reklam) oraz uczestnictwa w imprezach targowych. 

Cel projektu: 

Zainteresowanie przedsiębiorców lokowaniem inwestycji w śródmieściu Bytomia, w komplementarności z innymi inwestycjami realizowanymi bądź 
planowanymi do zrealizowania w najbliższym otoczeniu  projektu, podniesienie zainteresowania obszarami inwestycyjnymi, a także wzrost 
bezpośrednich inwestycji na terenie realizacji projektu. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Przygotowanie wyspecjalizowanych materiałów promocyjnych w postaci przestrzennej wizualizacji urbanistyczno-architektonicznej obszaru terenów 
inwestycyjnych objętych projektem, opracowanych w oparciu o całościową analizę. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej wg następujących 
założeń: organizacja prezentacji zwizualizowanego przedmiotu promocji, kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych Bytomia. Promocja projektu 
w prasie i magazynach, działania PR w radio, prasie, telewizji i Internecie, wydruk folderu z ofertą inwestycyjną, przygotowanie strony www, zakup 
mediów na potrzeby przedmiotowej kampanii, przygotowanie, organizacja i obsługa uczestnictwa Bytomia w imprezie targowej w kraju i za granicą. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Wydział Promocji i Informacji - Inwestorzy 
- Mieszkańcy miasta 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 Okres realizacji projektu w latach:  2010-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 3,5 1323,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1327,3 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 3,5 195,6 0,0 0,0 0,0 0,0 199,1 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 1128,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1128,2 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Spotkania z partnerami godz. 
 

69 
   

Liczba materiałów promocyjnych szt.  
16 

   
Liczba kampanii promocyjnych 
zorganizowanych w kraju szt. 

 1    
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Nazwa 
projektu 

Utworzenie i działalność Centrum Aktywizacji 
Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

4 
Nr 

projektu 
4.2 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu utworzył 
Centrum Aktywizacji Zawodowej. Centrum tworzą cztery podstawowe komórki organizacyjne, odpowiedzialne za aktywizację zawodową klientów 
Urzędu: Dział Doradztwa Kariery i Informatyzacji Zawodowej, Dział ds. Rozwoju Zawodowego, Dział Pośrednictwa Pracy, Dział Instrumentów Rynku 
Pracy. CKZ skupia w swym zakresie wyłącznie aktywne działania dot. usług i instrumentów rynku pracy, dzięki czemu nastąpiła koncentracja 
podejmowanych działań nakierowanych na klientów Urzędu, tj. osób bezrobotnych, poszukujących pracy, pracodawców. Centrum realizuje działania 
związane z aktywną polityką rynku pracy. Odpowiada za podejmowanie tylko takich działań, które mają wpłynąć na aktywizację i zatrudnienie 
klientów Urzędu, a także za udzielenie kompleksowej pomocy pracodawcom w rozwiązywaniuich potrzeb oraz problemów związanych z rynkiem 
pracy. 

Cel projektu: 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, pozostajacych w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy. Do celów szczegółowych 
przedsięwzięcia należą: kreowanie postaw aktywnych wśród klientów Urzędu, przezwyciężanie wyuczonej bierności życiowej, wyposażenie             
w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w siedzibie PUP w Bytomiu, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, opracowanie, 
wydruk oraz zakup materiałów promocyjnych. Podjęcia działań w zakresie: poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy, pośrednictwo pracy, organizacja szkoleń. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu - Bezrobotni poszukujący pracy 
- Pracodawcy 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu w ramach działalności CAZ na bieżąco 
zawiera wiele porozumień o współpracy, na rzecz aktywizacji zawodowej 
grup społecznych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Wsparcie merytoryczne oraz inforamcyjne 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 20878,1 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29878,1 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 6000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 

Inne  14863,8 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20863,8 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba osób korzystających z 
subsydiowanych form wsparcia 

osoby 4652 4550 
   

Liczba osób korzystających z 
pośrednictwa pracy osoby 

6500 6000 
   

Liczba osób korzystających z poradnictwa 
zawodowego i pomocy w aktywnym 
poszukiwaniu pracy osoby 

3000 3000    
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Nazwa 
projektu 

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

4 
Nr 

projektu 
4.3 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby niepełnosprawne zaliczane są do osób 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ww. osoby stanowią grupę społeczną, która doświadcza dużych trudności związanych z integracją 
społeczną i wejściem na rynek pracy. Bardzo trudno jest im podjąć pracę na otwartym rynku pracy – najwięcej niepełnosprawnych pracuje               
w zakładach pracy chronionej. Celem programu jest rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, a więc podejmowanie działań mających na 
celu zapewnienie usług poradnictwa, doskonalenia i szkolenia zawodowego oraz pośrednictwa pracy poprzez zachęcanie pracodawców do 
zatrudniania osób niepełnosprawnych i dostosowania warunków pracy do możliwości tych osób.  Pracownikami odpowiedzialnymi za aktywizację 
zawodową są następujący specjaliści: doradcy zawodowi, liderzy klubu pracy, pracownicy oraz specjaliści ds. rozwoju zawodowego, pracownicy 
oraz specjaliści ds. programów oraz pośrednicy pracy. 

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy. Do celów 
szczegółowych przedsięwzięcia należą: kreowanie postaw aktywnych wśród osób niepełnosprawnych, wyposażenie w umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych, wprowadzenie na otwarty rynek pracy, uzyskanie, podniesienie lub zmiana posiadanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie    
z aktualnymi trendami na rynku pracy, przy uwzględnieniu istniejącego rodzaju niepełnosprawności, partnerstwo na rzecz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Objęcie ścieżką aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, która zakłada realizację podstawowych usług i instrumentów rynku pracy. Osoby 
niepełnosprawne mogą korzystać z pełnej oferty Powiatowego Urzędu Pracy: poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej, pomocy                  
w aktywnym poszukiwaniu pracy, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych, instrumentów rynku pracy. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy. 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu w celu aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych, nawiązuje szeroką współpracę z partnerami lokalnego 
rynku pracy działającymi również dla potrzeb tej grupy społecznej. 

Wsparcie merytoryczne oraz informacyjne 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2010 i kolejne lata 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 502,0 533,6 533,6 533,6 533,6 0,0 2636,4 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 0,0 1260,0 

Inne  250,0 281,6 281,6 281,6 281,6 0,0 1376,4 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba uczestników projektu osoba 110 110 110 110 110 
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Nazwa 
projektu 

Stawiamy na profesjonalność Il 
Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

4 
Nr 

projektu 
4.4 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Projekt zakłada podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w zakresie 
pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia w powiecie bytomskim. Potrzeba przeprowadzenia 
projektu wynika z konieczności jak najlepszej realizacji standardów usług rynku pracy. 

Cel projektu: 

Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia m.in. poprzez dofinansowywanie pośredników pracy i doradców zawodowych. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Wybór koordynatora oraz zespołu projektowego, przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, zatrudnienie nowych pośredników pracy. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu - Bezrobotni mieszkańcy Bytomia  
- Pracownicy PUP 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

  
 

Okres realizacji projektu w latach:  2010-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 143,9 162,2 0,0 0,0 0,0 0,0 306,1 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 23,1 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 120,8 139,4 0,0 0,0 0,0 0,0 260,2 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Przyrost netto liczby stanowisk 
pośredników pracy i doradców 
zawodowych 

szt 5 
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Nazwa 
projektu 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku 
biurowego na zakład aktywności zawodowej o profilu 
restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

4 
Nr 

projektu 
4.5 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Realizacja projektu polega na adaptacji budynku poprzemysłowego na cele społeczne - utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Po adaptacji   
w budynku będzie prowadzona reahabilitacjia zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. 
Przewidywane formy dzialalności to m.in.: restauracyjna, pralniczo-maglownicza, ogrodniczo-gospodarcza i administracyjna. 

Cel projektu: 

Utworzonie Zakładu Aktywności Zawodowej dającego mozliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, pozwalającego na podjęcie przez osoby 
niepełnosprawne zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Planowana inwestycja będzie polegała na utworzeniu nowego obiektu w oparciu o adaptację istniejącego budynku (obecnie pustostanu). W ramach 
inwestycji zaplanowano dobudowę do istniejącego budynku dwóch klatek schodowych trzykondygnacyjnych, strefy wejściowej, jednokondygnacyjnej 
części kuchennej z zapleczem, sali restauracyjnej z zapleczem, części pralniczo-maglowniczej. Zaplanowano również nadbudowę istniejącego 
budynku polegającą na podniesieniu dachu w celu uzyskania odpowiedniej wysokości użytkowej ostatniej kondygnacji. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 
w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Realizacji Inwestycji i 
Remontów 

Osoby niepełnosprawne zatrudnione w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Urząd Miejski w Bytomiu Wkład miasta Bytom w realizację projektu - 845,3 tyś. Zł 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2011-2013 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 0,0 106,8 489,7 248,8 0,0 0,0 845,3 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 106,8 489,7 248,8 0,0 0,0 845,3 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba osób niepełnosprawnych 
zatrudnionych w Zakładzie Aktywnośći 
Zawodowej 

osoba 
    

40 

Liczba przebudowanych budynków szt    
1 
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5. Program – Obywatelski Bytom 

5.1. Karta programu - Obywatelski Bytom 

PRIORYTET 
Bytom – tu się dobrze mieszka 

1. Nazwa programu:  Obywatelski Bytom 2. Nr programu: 5 

3. Program służy realizacji celu strategicznego: 
Cel I/2: BYTOM MIASTEM  POWSZECHNEJ DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI RÓŻNORODNYCH USŁUG 
PUBLICZNYCH 

4. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia:  
Obniżenie się poziomu zdrowotności grup społecznych i poszerzanie się sfery patologii, jest ogromnym problemem Bytomian. 
W aspekcie życia społecznego, Bytom boryka się z tymi kwestiami, które padając na podatny grunt bezradności niektórych ludzi 
i nieumiejętności przystosowania się do gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości, tworzą  w skali społeczności problemy. 
Bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm, przestępczość, to tylko wywoławcze kwestie problemowe, wobec których miasto jako struktura 
prawno-instytucjonalna musi stosować środki zaradcze. Bytom ma ambicje stać się ośrodkiem wyrównanych szans dzięki 
rozwiniętemu systemowi pomocy społecznej, współdziałaniu władz miasta z organizacjami pozarządowymi oraz włączaniu coraz 
szerszych grup społecznych w kształtowanie rozwoju miasta. 
Podmiotem realizującym zadania gminy w zakresie pomocy społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.                     
Z różnych form pomocy pieniężnej lub niepieniężnej w 2009 r. skorzystało 6 347 rodzin, liczących łącznie 20 574 osoby.  

W strukturze Bytomskiego MOPR-u powstał w 2008 r. Systemowy Projekt Aktywizacji.   

„SPA” w Bytomiu to oferta pomocy osobom, które potrzebują wsparcia i wzmocnienia motywacji w radzeniu sobie z codziennymi 
problemami i z poszukiwaniem pracy. 

W Bytomiu postępuje proces likwidacji architektonicznych oraz technicznych barier w komunikowaniu się. Ilość likwidowanych barier 
w ramach Działu Rehabilitacji Społecznej MOPR zależy od funduszy PFRON. W coraz większym stopniu rozwija się działalność 
różnych podmiotów na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub upośledzonej umysłowo oraz niepełnosprawnych osób 
dorosłych. 

W wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, funkcjonuje Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, do zadań którego należy: 

 udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w tworzeniu programów działania, przygotowaniu wniosków grantowych do 
funduszy pomocowych, fundacji, itp., 

 udostępnianie Biura na działalność statutową, udzielanie pomocy technicznej, poradnictwo, organizowanie szkoleń, 

 prowadzenie banku danych o organizacjach, 

 współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie informowania o działalności organizacji pozarządowych 
działających na terenie Bytomia. 

Głównym problemem jest: 

Znaczna koncentracja przestrzenna zjawiska wykluczenia społecznego oraz terytorialnie zróżnicowana dostępność do usług 
publicznych 
Problemy szczegółowe: 

 przenoszenie negatywnych wzorców zachowań z pokolenia na pokolenie, 

 nasilające się procesy marginalizacji i wykluczenia społecznego, 

 rosnący poziom zaniedbań w sferze opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży, 

 stały wzrost liczby mieszkańców wymagających pomocy społecznej, 

 rozszerzanie się sfery chorób cywilizacyjnych, 

 niewystarczająca liczba kadry pomocy społecznej do bezpośredniej pracy na rzecz klientów, 

 tworzenie się enklaw biedy oraz zachowań społecznie niepożądanych, 

 brak nawyków prozdrowotnych wśród biedniejszej części społeczności miasta, 

 słabość bazy instytucjonalnej służącej neutralizowaniu skutków patologii społecznych, 

 relatywnie mała aktywność organizacji pozarządowych i niewystarczająca ich współpraca z jednostkami  organizacyjnymi   
miasta w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. 
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Realizacja programu wpłynie na: 

 wyrównywanie szans, które przyczynią się do przełamywania barier i stereotypów w postrzeganiu osób niepełnosprawnych, 

 zmniejszenie lub pokonanie bariery psychologicznej, społecznej i zdrowotnej, przyczyniającej się do izolacji społeczno – 
zawodowej uczestnikom SPA, 

 rozwinięcie prorodzinnych form opieki zastępczej, 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

 ograniczanie tworzenia się skupisk osób zagrożonych marginalizacją oraz zachowań społecznie niepożądanych, 

 rozwój współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi, 

 poprawę jakości usług świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, 

 aktywność organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej, 

 usunięcie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 
Planowane w ramach programu przedsięwzięcia: 

 Racjonalizacja działań w ramach polityki społecznej i poprawa skuteczności zaangażowania w rozwiązanie problemów 
społecznych  –monitorowanie zjawisk wykluczenia i marginalizacji klientów pomocy społecznej w tym osób 
niepełnosprawnych i starszych, 

 Uczestnictwo w przedsięwzięciach organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej, 

 Zapobieganie marginalizacji społecznej niektórych obszarów miasta, 

 Minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego, 

 Rozwinięcie bazy instytucjonalnej pomocy społecznej, 

 Zwiększenie aktywności społecznej (centrum Wolontariatu), 

 Stworzenie warunków do nawiązania ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miast 
partnerskich, 

 Zwiększenie ilości imprez, akcji społecznych, happeningów w celu rozreklamowania działalności bytomskich organizacji 
pozarządowych. 

5. Powiązanie z programami: 
Nr 1 Mieszkaj w Bytomiu 
Nr 3 Edukacja dla każdego i przez całe życie 
Nr 6 Kultura bez granic i rekreacja 
Nr 7 Sprawna administracja 

6. Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i 
kraju: (nazwa dokumentu, cel, priorytet, działanie zadanie):  
- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (Priorytety: 2; 4; 6) 
- Narodowa Strategia Spójności 2007-2015 (Cele: 1; 2; 5) 
- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego (Priorytet B) 
- Strategia Rozwoju Metropolii Silesia (Priorytet E) 

Potencjalne źródła finansowania:  
- budżet miasta 
- budżet państwa 
- EFRR, EFS 
- środki NGO 
- środki PUP Bytom 

7. Partnerzy: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 

 Wydział Kultury i Sportu (Biuro ds. Organizacji 
Pozarządowych) 

 Powiatowy Urząd Pracy 

 organizacje pozarządowe 

8. Beneficjenci programu: 
- mieszkańcy Bytomia, 
- osoby korzystające ze świadczeń społecznych 
- osoby bezrobotne 
- organizacje pozarządowe, wolontariaty 

9. Propozycja składu zespołu programowego: 
Nadzór merytoryczny: Mariusz Wołosz, II Zastępca Prezydenta 
Koordynator programu: Beata Żukowska 
Członkowie zespołu: Anna Panas, Ryszard Witek, Jarosław Więcław, Jacek Kudzior 
Konsultanci zewnętrzni: - 
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10. Wskaźniki rezultatu: 
- liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej / 1000 mieszkańców 
- ilość zrealizowanych projektów pomocy społecznej 
- powierzchnia zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej 
- ilość zlecanych i zrealizowanych zadań przekazanych przez samorząd organizacjom pozarządowym 
- ilość organizacji pożytku publicznego 
- ilość projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe 
- liczba osób objętych projektami 
- ilość projektów, które uzyskały wsparcie finansowe 
- ilość obiektów użyteczności publicznej z barierami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych   
- ilość realizowanych projektów wyrównywania szans 
- liczba osób pozostających bez pracy dłużej niż rok 

 



 142 

5.2. Karty projektów programu – Obywatelski Bytom 

Nazwa 
projektu 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie 
Bytom 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

5 
Nr 

projektu 
5.1 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Projekt obejmuje: zapewnienie dostępu do Internetu uprawnionym mieszkańcom (30 gospodarstw domowych w Gminie), nabycie umiejętności 
korzystania z Internetu, podnoszenie kompetencji zawodowych osób objętych projektem, ułatwiony start w przyszłość młodzieży dorastającej          
w trudnych społecznie środowiskach, aktywizację zawodową osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych. Projekt uwzględnia zasadę 
niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. 

Cel projektu: 

Zapewnienie dostępu do Internetu osobom, które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym, spowodowanym trudną sytuacją materialną, bądź 
niepełnosprawnością. Wzrost dostępności innowacyjnych produktów telekomunikacyjnych dla osób zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. 
Zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców Gminy. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych oraz 
komunikacyjnych na obszarze Gminy. Zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do Internetu 
oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Wybranie grupy mieszkańców uprawniownych do otrzymania zestawów komputerowych, kontrola nad realizacją zadań projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Wydział Geodezji Mieszkańcy miasta 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2013 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 15,1 156,0 16,8 12,6 0,0 0,0 200,5 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 2,6 23,0 2,5 1,9 0,0 0,0 30,0 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  12,5 133,0 14,3 10,7 0,0 0,0 170,5 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba zakupionych zestawów 
komputerowych 

szt 
 

30 
   

Liczba przeprowadzonych szkoleń szt  
3 

   
Liczba gospodarstw domowych, które 
otrzymały dofinansowanie dostępu do 
Internetu szt 

 30    
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Nazwa 
projektu 

Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu 
Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

5 
Nr 

projektu 
5.2 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Życie społeczne Bytomia jest dotknięte wieloma problemami, co potwierdzają statystyki liczby klientów i form wsparcia świadczonego przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie. Bezradność i nieumiejętność przystosowania się wielu osób do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-zawodowej 
przekłada się na wysoką liczbę osób wykluczonych społecznie, o utrudnionym dostępie do rynku pracy, wykazujących trudności w integracji 
społeczno-zawodowej. Nasilenie wykluczenia z tytułu bezrobocia wśród bytomian utrzymuje się na wysokim poziomie od kilku lat i dotyka nie tylko 
pojedyncze osoby, ale i całe rodziny. Często powodem tego zjawiska jest niewystarczające przygotowanie społeczno-zawodowe klientów pomocy 
społecznej. Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu poprzez rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnienie pracy socjalnej 
przyczyni się do zmniejszenia na terenie miasta problemu, jakim jest NISKI POZIOM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ KLIENTEK         
I KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W BYTOMIU. 

Cel projektu: 

Zwiększenie poziomu integracji społeczno - zawodowej kobiet i mężczyzn korzystających z pomocy MOPR w Bytomiu, zagrożonych wykluczeniem 
lub wykluczonych oraz ich otoczenia. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Coroczne sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektu i podpisywanie aneksów do umowy ramowej zawartej przez miasto Bytom z Zarządem 
Województwa Śląskiego na okres od 2008 do 2013 roku. Kontynuacja zatrudnienia zespołu pracowników realizujących projekt, w tym                       
w szczególności pracowników socjalnych bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji uczestników projektu. Coroczna 
rekrutacja przewidzianej we wniosku liczby uczestników i zawarcie z nimi kontraktów socjalnych, indywidualnych programów usamodzielnienia oraz 
porozumień uczestnictwa w programach aktywności lokalnej. Przeprowadzenie działań z zakresu aktywnej integracji uczestników, działań                
o charakterze środowiskowym, promocji projektu, wykazania odpowiedniej kwoty wkładu własnego oraz zadań związanych z monitoringiem               
i sprawozdawczością projektu. 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu - Osoby korzystające z pomocy społecznej, będące w wieku 
aktywności zawodowej, nie posiadające zatrudnienia 
- Osoby z otoczenia korzystających z pomocy społecznej 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie. Zawarto jednak porozumienie z 
PUP w Bytomiu określające zasady współpracy w ramach realizacji projektu. 

Wzajemne informowanie się o zakresie aktywnej integracji i 
planowanych działaniach. 
 
 Okres realizacji projektu w latach:  2008-2013 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 8714,9 3303,6 3303,6 3303,6 0,0 0,0 18625,7 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 915,1 346,9 346,9 346,9 0,0 0,0 1955,8 

Budżet państwa 392,2 148,7 148,7 148,7 0,0 0,0 838,3 

Fundusze strukturalne 7407,6 2808,0 2808,0 2808,0 0,0 0,0 15831,6 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych szt 303 303 303 303 
 

Liczba zawartych porozumień w ramach 
PAL szt 

40 40 40 40 
 

Liczba pracowników socjalnych 
zajmujących się etatowo 
upowszechnianiem aktywnej integracji osoba 

12 12 12 12  
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Nazwa 
projektu 

Dzielnicowe punkty wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego dla młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym i ich rodzin na terenie 
Bytomia 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

5 
Nr 

projektu 
5.3 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

W ostatnich latach na terenie miasta Bytomia obserwuje się nasilanie trudnych zjawisk społecznych takich jak: zachowania suicydalne wśród 
młodzieży, różne formy zachowań agresywnych i przemocy międzyrówieśniczej oraz domowej, szerzenie się różnych postaci uzależnień, wzrost 
liczby młodzieży nie uczącej się. Na negatywne zjawiska składają się problemy związane z bezrobociem oraz niskim statusem materialnym wielu 
rodzin w naszym mieście. 

Cel projektu: 

Zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i społecznej dla młodych ludzi z terenu miasta wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Stworzenie na terenie miasta Bytomia profesjonalnej sieci pomocy psychologiczno-pedagogicznej i społecznej dla młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu, ul. Rostka 16 Młodzież zagrożona wykluczeniem 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 395,3 158,7 0,0 0,0 0,0 0,0 554,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budżet państwa 59,3 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 83,1 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  336,0 134,9 0,0 0,0 0,0 0,0 470,9 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba utworzonych punktów wsparcia szt 
 

5 
   

Osoby korzytające z pomocy osoba  
1200 
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Nazwa 
projektu 

Przebudowa części administracyjno-dydaktycznej 
budynku internatu oraz zmiana sposobu użytkowania 
na Centrum Inicjatyw Społecznych w Bytomiu ul. Zielna 
25a 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

5 
Nr 

projektu 
5.4 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Przedmiotem projektu jest przebudowa niskiej częśći budynku byłego internatu z przeznaczeniem na potrzeby centrum aktywności lokalnej oraz 
centrum szkoleniowego dla społeczności zamieszkującej dzielnicę Szombierki. Zakres prowadzonej działalności będzie obejmował utworzenie 
nowych punktów szkoleniowych i konsultacyjnych, utworzenie zaplecza szkoleniowego dla kursów zawodowych oraz hobbystycznych. W budynku 
powstanie infrastruktura umożliwiająca prowadzenie szkoleń, doradztwa (zawodowego, psychologicznego etc.) oraz zaplecze biurowe dla 
organizacji społecznych (stowarzyszeń, grup aktywności lokalnych etc.) W budynku będą mogły prowadzić działalność stwowarzyszenia społeczne, 
kulturalne i społeczne. Przewiduje się również utworzenie "centrum terapii kryzysowej" mającej przeciwdziałać patologiom w mieście. 

Cel projektu: 

Celem projektu jest wykreowanie endogenicznego potencjału rozwoju dzielnicy Szombierki zagrożonej negatywnymi procesami społecznymi na 
terenie Bytomia. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów Mieszkańcy miasta 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak RPO WSL 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 1185,0 772,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1957,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 560,3 497,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1057,4 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 624,7 274,9 0,0 0,0 0,0 0,0 899,6 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Powierzchnia budynków 
przebudowywanych/wyremontowywanych 

m2 
  

1146,43 
  

liczba obiektów przystosowanych dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych szt   

1 
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Nazwa 
projektu 

Inicjatywy Lokalne 
Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

5 
Nr 

projektu 
5.5 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

W ramach projektu realizowane będą wspólnie z mieszkańcami przedsięwzięcia poprawiające stan istniejacej małej  infrastruktury wokół zabudowy 
mieszkaniowej. Projekty wyłaniane będą w drodze cyklicznych konkursów i realizowane  na zasadzie porozumienia ze zorganizowanymi grupami 
mieszkańców. Określone zostaną kryteria wyboru projektów i zasady dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć. Szczególnie wspierane będą 
działania podnoszące jakość przestrzeni publicznej wokół domów i udostępniające nowe usługi  dla dzieci i młodzieży. Dzięki tym działaniom na 
osiedlach powstaną atrakcyjne miejsca, na których głównie dzieci i młodzież będą mogły spędzać wolny czas. 

Cel projektu: 

Celem projektu jest stymulowanie postaw obywatelskich, włączenie mieszkańców w proces współdecydowania i zarządzania przestrzenią publiczną 
miasta w wymiarze lokalnym, stymulowanie inicjatyw zorganizowanych grup mieszkańców, poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu 
infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców bezpośrednio w miejscach zamieszkania. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Budowa zespołu projektowego i rozdział obowiązków realizacji projektu, opracowanie zasad selekcji, realizacji, rozliczania i finansowania projektów. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Mieszkańcy miasta 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Miasto Bytom: podniesienie poziomu samorządności w mieście, realizacja 
zadań własnych samorządu, pozyskanie środków mieszkańców na zadania 
własne, Mieszkańcy: poprawa jakości życia, wzrost wartości mieszkań 

Miasto Bytom - wspfinansowanie projektów, Mieszkańcy – 
uzgodnienie i przygotowanie projektu, przygotowanie dokumentacji 
projektowej, udziałał w realizacji, współfinansowanie, zarzadzanie 
powstałymi obiektami. 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2012-2015 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 0,0 0,0 300,0 450,0 600,0 750,0 2100,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 0,0 0,0 200,0 300,0 400,0 500,0 1400,0 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 100,0 150,0 200,0 250,0 700,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba zrealizaowanych inicjatyw szt 
  

5 7 20 
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6. Program – Kultura bez granic i rekreacja 

6.1. Karta programu – Kultura bez granic i rekreacja 

PRIORYTET 
Bytom – dobra energia Śląska 

1. Nazwa programu:  Kultura bez granic i rekreacja 2. Nr programu: 6 

3. Program służy realizacji celów strategicznych: 

CIII/3: BYTOM MIASTEM BUDUJĄCYM SILNĄ POZYCJĘ OŚRODKA KULTURALNEGO NA PODTRZYMYWANIU 
I EKSPONOWANIU WIELOKULTUROWOŚCI SWEGO DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO 
 

Cel IV/2: BYTOM MIASTEM POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO NOWOCZESNYCH OBIEKTÓW KULTURY, SPORTU I 
REKREACJI 
 

Cel III/2: BYTOM MIASTEM O WYSOKIM POZIOMIE BIORÓŻNORODNOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO 

4. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia:  
Dążeniem Bytomia jest rozwijanie wizerunku miasta z bogatą ofertą kulturalną, pielęgnującego tradycje kulturowe zamieszkujących 
go społeczności, przyjaznego dla twórców, którzy do dzisiaj znajdują tutaj sprzyjające warunki dla swej działalności i często do 
niego przyjeżdżają, prezentując swoje dokonania artystyczne. W ten wizerunek wpisują się Opera Śląska, Śląski Teatr Tańca, 
Muzeum Górnośląskie z Galerią Malarstwa Polskiego, Bytomskie Centrum Kultury z Galerią KRONIKA, Miejska Biblioteka 
Publiczna, których oferta jest gwarancją spotkania z kulturą wysoką na najwyższym poziomie. Krajobraz kulturalny miasta 
wzbogacają kawiarnie literackie, kluby muzyczne oraz prywatne galerie i salony wystawowe. 
Cykliczne imprezy: Święto Bytomia, Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego, Teatromania, czynią  
z Bytomia prawdziwie ważny ośrodek kulturalny na Śląsku. Zasłużonym w dziedzinie kultury i sztuki każdego roku wręczana jest 
nagroda Prezydenta Miasta pn. MUZA. Celem programu jest wypromowanie marki Bytomskiego Produktu Kulturalnego, jako 
wyznacznika wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie i upowszechnianie kultury uczestnictwa w bytomskich wydarzeniach 
kulturalnych wśród mieszkańców miasta, regionu i kraju. 
Bytom dąży  jednocześnie do zmiany dotychczasowego wizerunku z wielkoprzemysłowego ośrodka na miasto atrakcji rozrywkowych, 
rekreacyjnych i sportowych, upowszechnianie kultury aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowanie aktywności ruchowej.  
Jednocześnie rozwijający się sektor rozrywki i rekreacji może stać się czynnikiem wzrostu gospodarki miasta. Realizacja ww. celów 
zostanie osiągnięta poprzez:  

- promowanie miejskiej oferty atrakcji i wydarzeń wśród mieszkańców Bytomia i innych miast regionu,   
- intensyfikację i racjonalizację wykorzystania infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. W szczególności maksymalnego 

wykorzystania nowopowstałych lub remontowanych obiektów: Hali Sportowej „Na Skarpie”, basenu krytego przy  
ul. Parkowej, „Torkaciku”. Ponadto wspieranie oferty obiektów o ugruntowanej pozycji jak: DSD czy EC „Szombierki”, 

- dalszą modernizację i rozbudowę infrastruktury spędzania czasu wolnego,  
- wspieranie wczesnej inicjacji kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży oraz wzrost zróżnicowania zajęć pozalekcyjnych 

dzieci i młodzieży, w szczególności we  współpracy z MBP, MDK nr 1, MDK nr 2,  
- pozyskiwanie nowych animatorów życia kulturalnego i społecznego, 
- nadania nowych funkcji terenom i obiektom poprzemysłowym przez ich adaptacje na cele turystyki alternatywnej, 

sportów ekstremalnych itp. 
Walory środowiskowe miasta stanowią podstawę dla rozwoju funkcji rekreacyjnych i turystycznych. Przykładem wykorzystania 
potencjału przyrodniczego miasta, ale także dziedzictwa poprzemysłowego, może być całoroczne centrum narciarskie  
i snowboardowe Dolomity Sportowa Dolina. Do potencjalnych atrakcji turystyczno-rekreacyjnych może należeć zrewitalizowana 
Górnośląska Kolejka Wąskotorowa. Uzupełnienie naturalnych i antropogenicznych walorów rekreacyjnych stanowi oferta lokalnych 
placówek takich jak: Ośrodek Sportu i Rekreacji (zarządzający krytą pływalnią, dwoma halami sportowymi, sztucznym lodowiskiem, 
kąpieliskiem odkrytym) wraz z działającym w jego ramach Miejskim Ośrodkiem Sportu Młodzieżowego, prowadzącym sekcje 
sportowe dla dzieci i młodzieży, a także kluby i stowarzyszenia sportowe, prowadzące sekcje sportowe oraz biorące udział  
w rozgrywkach i zawodach regionalnych, krajowych i międzynarodowych. 
Głównym problemem  jest: 
Niski poziom uczestnictwa różnych grup mieszkańców w kulturze i aktywności sportowo – rekreacyjnej oraz dekapitalizacja 
istniejącej infrastruktury kulturalnej 
Problemy szczegółowe: 

- niski poziom uczestnictwa rożnych grup mieszkańców w kulturze i aktywności sportowo-rekreacyjnej,  

- niski poziom identyfikacji części mieszkańców z miastem, jego dziedzictwem i ofertą kulturową, 

- niedostateczna pielęgnacja i wykorzystanie materialnego i niematerialnego, wielokulturowego dziedzictwa miasta 

- niewystarczająca infrastruktura hotelowa, parkingowa oraz brak nowoczesnej sceny, co  ogranicza uczestnictwo  
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w kulturze i rekreacji 

- dekapitalizacji istniejącej infrastruktury sportowej i  rekreacyjnej,  

- duża powierzchnia niezagospodarowanych i podlegających postępującej degradacji  terenów i obiektów 
poprzemysłowych oraz olbrzymie koszty ich rewitalizacji wraz z prawno-organizacyjnymi ograniczeniami w ich 
przejmowaniu 

- konkurencyjność dużych miast i przejmowanie przez nie bytomskich indywidualności sfery kultury i sportu oraz 
przejmowanie inicjatywy organizatorów ważnych wydarzeń kulturalnych 

- brak rozwiniętej sieci ścieżek rowerowych 

- utrzymywanie się w otoczeniu negatywnego stereotypu miasta przemysłowego 
Realizacja programu wpłynie na: 

- poprawa infrastrukturalnej dostępności do obiektów kulturalnych, 

- rozwój miejscowych środowisk kultury wysokiej , 

- kreowanie imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym 

- rozszerzenie oferty imprez sportowych i rozrywkowych na terenie miasta (zwiększenie ich ilości i różnorodności), 

- upowszechnianie kultury aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Bytomia,  

- zwiększenie dostępności do informacji o aktualnej ofercie sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej na terenie miasta, 

- stworzenie wizerunku Bytomia jako miasta atrakcji rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, 
Planowane w ramach programu przedsięwzięcia: 

- Modernizacja obiektów kultury 

- Budowa Centrum Tańca 

- Systematyczne organizowanie festiwali kultury 

- Lokalizacja nowych funkcji kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, handlowych, biznesowych i hotelowych   
              w nieruchomościach poprzemysłowych 

- Kreacja marki produktu turystycznego miasta 

- Odtwarzanie miejsc i przestrzeni symbolicznych nawiązujących do historycznych tradycji miasta 

- Rewitalizacja Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na terenie miast Bytomia, Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego 

- Wspieranie organizacji sesji naukowych i konferencji 

- Wspieranie rozwoju nowych form turystyki: turystyka sentymentalna, turystyka postindustrialna 

- Budowa obiektów infrastruktury technicznej obsługującej ruch turystyczny i imprezy kulturalno-sportowe 

- Budowa sal gimnastycznych i boisk przyszkolnych 

5. Powiązanie z programami: 
Nr 1 Mieszkaj w Bytomiu 
Nr 2 Bytom skomunikowany 
Nr 3 Edukacja dla każdego i przez całe życie 
Nr 4 Gospodarny Bytom 
Nr 5 Obywatelski Bytom 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i 
kraju: (nazwa dokumentu, cel, priorytet, działanie zadanie):  
- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (Priorytety: 2; 3; 6) 
- Narodowa Strategia Spójności 2007-2015 (Cele: 1; 3; 5)  
- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego (Priorytet B, C) 
- Strategia Rozwoju Metropolii Silesia (Priorytet B, E) 

Potencjalne źródła finansowania:  
- budżet miasta 
- budżety instytucji kultury 
- budżety klubów sportowych 
- WFOŚiGW 
- EFRR, EFS 
- środki prywatne, w tym spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i 

parafii 
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7. Partnerzy: 
- miasto Bytom 
- Opera Śląska,  
- Bytomskie Centrum Kultury, 
- Śląski Teatr Tańca,  
- Muzeum Górnośląskie, 
- Miejska Biblioteka Publiczna 
- bytomskie galerie 
- Fortum Bytom S.A. 
- Bytomska Orkiestra Kameralna „CAMERATA 

IMPULS" 
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu  
- Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
- Dolomity Sportowa Dolina 
- MDK nr 1 
- MDK nr 2 
- Klub Sportowy „Czarni Bytom” 
- Klub Sportowy „Polonia Bytom”  
- spółdzielnie mieszkaniowe 
- wspólnoty mieszkaniowe  
- bytomskie parafie 

 

8. Beneficjenci programu: 
- miasto Bytom 
- mieszkańcy Bytomia 
- mieszkańcy Metropolii Silesia 
- turyści 
- organizatorzy i animatorzy wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych 
- instytucje kultury 
- organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury 

9. Propozycja składu zespołu programowego: 
Nadzór merytoryczny: Halina Bieda, III Zastępca Prezydenta Miasta  
Koordynator programu: Andrzej Kijanka, Piotr Kowalski, Robert Białas 
Członkowie zespołu: Anna Panas, Katarzyna Krzemińska-Kruczek, Marcin Popławski, Dariusz Kot, Ireneusz Herisz, Joanna 
Prus-Kaczkowska, Robert Białas 
Konsultanci zewnętrzni:  - 

10. Wskaźniki rezultatu: 
- liczba osób korzystająca z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, 
- liczba osób odwiedzających miesięcznie miejskie portale internetowe o tematyce kulturalnej i turystycznej, 
- liczba użytkowników bazy sportowo-rekreacyjnej,· 
- liczba uczestników imprez kulturalnych, 
- liczba zrealizowanych imprez kulturalnych, 
- ilość obiektów sportowych poddanych termomodernizacji, 
- liczba osób korzystających z nowych przyszkolnych obiektów sportowych, 
- powierzchnia terenów zielonych i rekreacyjnych na jednego mieszkańca, 
- ilość lokalnych enklaw wypoczynku chwilowego, 
- liczba informacji nt. zorganizowanych imprez, jaka pojawiła się w mediach o zasięgu ponadlokalnym, 
- liczba zrewitalizowanych obiektów zabytkowych, 
- liczba turystycznych wizytówek miasta, 
- liczba nagród dla twórców i dla wydarzeń kulturalnych, uzyskanych w imprezach ponadlokalnych. 
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6.2. Karty projektów programu - Czynny i atrakcyjny wypoczynek 

Nazwa 
projektu 

Rewitalizacja terenów po byłej KWK Rozbark  
w Bytomiu 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

6 
Nr 

projektu 
6.1 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Zespół zabudowy rejonu głównego dawnej kopalni Rozbark w Bytomiu znajduje się w południowo–wschodniej części Bytomia. W skład zespołu 
wchodzą obiekty oraz najbliższe otoczenie, które wpisane zostało do rejestru zabytków i obejmuje następujące obiekty: budynek dawnej cechowni, 
budynek kotłowni, budynek dawnej maszynowni szybu Bończyk (później warsztatu szkolnego), mur oporowy. Znajdujące się obiekty wymagają 
zarówno gruntowej renowacji, jak również adaptacji do nowych funkcji. Projekt przewiduje przede wszystkim stworzenie warunków do prowadzenia 
działalności artystycznej przez instytucje takie jak: Śląski Teatr Tańca w Bytomiu, Wydział Teatru Tańca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej      
w Krakowie, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu, Międzynarodowe Centrum Choreograficzne. Efektem ma być uzyskanie atrakcyjnego 
centrum kulturalno-edukacyjnego i rozrywkowego wyposażonego w sale koncertowe, wystawowe, sale wykładowe i ćwiczeniowe. W ramach 
zadania przewiduje się także rozwiązanie układu komunikacyjnego od ul. Chorzowskiej, jak również zaplanowanie ciągów komunikacyjnych              
i parkingów oraz umiejscowienie przystanku kolei wąskotorowej umożliwiającej komunikację z elektrociepłownią Szombierki i Sportową Doliną         
w celu dojazdu do organizowanych przedstawień  plenerowych. 

Cel projektu: 

Wielofunkcyjne wykorzystanie terenów pokopalnianych po byłej KWK Rozbark na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne i turystyczne. Wzrost 
aktywności społecznej mieszkańców. Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom gospodarczym, społecznym i demograficznym. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania z uwzglednieniem nowo projektowanych funkcji na terenie po byłej KWK Rozbark. Pozyskanie 
funduszy pozabudżetowych na realizację I etapu obejmującego adaptację budynku administracyjnego i budynku cechowni. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów - Mieszkańcy miasta  
- Mieszkańcy regionu   
- Turyści krajowi i zagraniczni 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie,  Międzynarodowe 
Centrum Choreograficzne 

 
 

Okres realizacji projektu w latach:  
Etap I: 2010-2013,  Etapy 

pozostałe: 2014-2020 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 197,6 2887,9 7406,4 9229,0 0,0 235000,0 254720,9 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 197,6 1480,9 1550,0 1440,0 0,0 35250,0 39918,5 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 1407,0 5856,4 7789,0 0,0 199750,0 214802,4 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Zmodernizowane/przebudowane obiekty szt 
   

2 
 

Powierzchnia poprzemysłowych obiektów 
przebudowanych/wyremontowanych m2    

3609,25 
 

Zrewitalizowany teren m2    21101  
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Nazwa 
projektu 

System Informacji Kulturalnej - Miasta energii kultury 
Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

6 
Nr 

projektu 
6.2 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Obecnie z powodu braku odpowiedniej infrastruktury informacyjnej o kulturze w Bytomiu oraz braku uniwersalnego dostępu do informacji o kulturze, 
liczba osób korzystających z oferty kulturalnej Bytomia jest ograniczona. Problemem kluczowym jest rozpowszechnienie danych o wydarzeniach 
kulturalnych w Bytomiu w instytucjach kulturalnych miasta. Obecnie rozpowszechnianie informacji odbywa się poprzez rozprowadzanie materiałów 
zawierających opis organizowanego wydarzenia i repertuar. Każda z instytucji na własne potrzeby zleca wykonanie plakatów dotyczących danej 
imprezy. Informacje o wydarzeniach kulturalnych dostępne są również na stronie www.um.bytom.pl, ale tylko w przypadkach, gdy organizator 
poinformuje o tym fakcie. Przyczyną takiego stanu jest: brak środków na tworzenie portalu www o kulturze, brak środków na zakup sprzętu do 
rozpowszechniania informacji o kulturze. Utworzenia Systemu Informacji Kulturalnej w Bytomiu, przyczyni się do promocji Bytom ia w regionie, kraju  
i poza granicami kraju. W ramach projektu utworzony zostanie portal informacji kulturalnej oraz w newralgicznych punktach miasta i przy głównych 
drogach wjazdowych zostanie zainstalowanych 15 infokiosków i 6 citylightów promujących Miasto i prezentujących bogatą ofertę kulturalną Bytomia. 

Cel projektu: 

Udostępnianie mieszkańcom miasta, turystom odwiedzającym Bytom, inwestorom i biznesmenom krajowym i zagranicznym informacji dotyczących 
wydarzeń kulturalnych w mieście. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Nazwiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się organizowaniem imprez kulturalnych w mieście Bytomiu, stworzenie portalu o kulturze, 
utworzenie systemu przekazu informacji (infokioski, citylighty), aktualizowanie i udostepnianie danych o imprezach kulturalnych. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Wydział Geodezji 22 wybrane instytucje związane z kulturą, pośrednio - mieszkańcy 
Bytomia oraz turyści, inwestorzy i biznesmeni. 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

22 wybrane instytucje kulturalne z Bytomia. Korzyści: aktualne informacje nt. 
wydarzeń kulturalnych w mieście skumulowane na jednym portalu 
internetowym 

Aktualizowanie i udostępnianie informacji dotyczących imprez 
kulturalnych w mieście. 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 363,4 1153,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1517,3 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 76,2 173,1 0,0 0,0 0,0 0,0 249,3 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  287,3 980,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1268,1 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba nowopowstałych sieci punktów 
informacji kulturalnej 

szt 
 

1 
   

Liczba uruchomionych serwerów szt  
1 

   
Liczba uruchomionych systemów e-
informacji kulturalnej szt 

 1    
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Nazwa 
projektu 

Renowacja gmachu Bytomskiego Centum Kultury przy 
ul. Żeromskiego 27 w Bytomiu 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

6 
Nr 

projektu 
6.3 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Podstawowa kubatura budynku wraz z basztą pochodzi z roku 1904. W latach 60 –tych poddany rozbudowie z dokonaniem zmian elewacji. Od roku 
1912 jako reprezentacyjny Dom Strzelecki Bractwa Kurkowego. Po roku 1945 pełni działalność kulturalną dla społeczności bytomskiej pn. Dom 
Kultury, a od roku 1990 pn. Bytomskie Centrum Kultury. Budynek o kubaturze 10 850 m3 w tym baszta 640 m3 i powierzchni użytkowej 3 663 m2,   
w tym baszta 120 m2. Stan konstrukcji ścian i tynków od parteru wzwyż ocenia się jako dobry, natomiast ściany nośne na poziomie piwnic 
zawilgocone z widocznymi odpryskami powierzchniowymi, w niektórych miejscach widoczne zarysowania muru. Przegrody zewnętrzne nie spełniają 
wymagań izolacyjności cieplnej. Układ komunikacyjny nie spełnia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. 
Baszta od lat powojennych nie spełniała założonej funkcji. 

Cel projektu: 

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie potencjału kulturowego oraz ożywienie społeczne i gospodarcze miasta i regionu. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Bytomskie Centrum Kultury Mieszkańcy Bytomia 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2008-2012 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 1848,5 1808,8 667,4 0,0 0,0 0,0 4324,7 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 1004,0 750,0 210,0 0,0 0,0 0,0 1964,0 

Budżet państwa 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

Fundusze strukturalne 544,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 544,5 

Inne  0,0 1058,8 457,4 0,0 0,0 0,0 1516,2 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Powierzchnia obiektów ifrastruktury 
kulturalnej objetych projektem 

m2 
  

2880 
  

Liczba zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury kulturalnej szt   

1 
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Nazwa 
projektu 

Przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej okazją do 
promocji kultury regionu - organizacja V edycji 
Bytomskiej Nocy Świętojańskiej 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

6 
Nr 

projektu 
6.4 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

W ramach projektu zaplanowano na przełomie czerwca i lipca 2011r. (w momencie obejmowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii 
Europejskiej) organizację V edycji Bytomskiej Nocy Świętojańskiej - pokazu opery „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki w wykonaniu artystów 
Opery Śląskiej w Bytomiu, a także koncertu „Arie operowe i operetkowe świata” w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w Bytomiu i gościnnie Teatru 
CSOKONAI w Debreczynie (Węgry), w nietypowej scenerii byłego wyrobiska dolomitu – Dolomitach Sportowej Dolinie (całorocznym centrum 
sportowo-rekreacyjnym) – usytuowanego w otoczeniu rezerwatu „Segiet” w Bytomiu. Impreza plenerowa poprzedzona zostanie zamkniętym 
pokazem opery Ferenca Erkela „Bank Ban” w wykonaniu artystów Teatru CSOKONAI w Debreczynie (Węgry) w gmachu Opery Śląskiej w Bytomiu, 
co stanowić będzie koszt niekwalifikowany projektu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną wszystkie niezbędne prace przygotowawcze 
imprezy, zapewniające bezpieczeństwo odbiorcom, przygotowanie pokazu sztucznych ogni i kampanii promocyjnej wydarzenia. Impreza będzie 
ogólnodostępna i bezpłatna dla odbiorców wszystkich grup wiekowych, społecznych, zawodowych z Bytomia, województwa śląskiego i spoza 
regionu. Realizacja projektu jest zgodna z założeniami działania 4.3 RPO WSL i wynika z założeń strategicznych miasta i regionu (także w zakresie 
promocji). Decyzja o realizacji projektu wynika z próby przeciwdziałania zdefiniowanego wcześniej problemu, jakim  jest niedostateczne 
wypromowanie miasta jako ośrodka kulturalnego i wizytówki kulturalnej regionu oraz niska frekwencja mieszkańców w tzw. „kulturze wysokiej”. 

Cel projektu: 

Promowanie Bytomia jako stolicy kulturalnej regionu, a przez to promowanie kultury województwa śląskiego i przyczynianie się do wzrostu 
rozpoznawalności atutów regionalnej kultury. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Organizacja i realizacja imprezy plenerowej, wynajęcie ośrodka i terenu Dolomitów Sportowej Doliny wraz z parkingiem, medyczne i porządkowe 
zabezpieczenie imprezy, promocja projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Wydział Kultury, Opera Śląska - Mieszkańcy miasta i regionu  
- Melomani z kraju i zagranicy 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Opera Śląska, Ministerstwo Oświaty i Kultury Republiki Węgierskiej, Teatr 
Csokonai, Węgierski Instytut Kultury,  Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej w Warszawie, Ośrodek sportowo – rekreacyjny 
„Dolomity Sportowa Dolina” , CH M1 

Opera Śląska - realizacja przedstawienia Ośrodek sportowo - 
rekreacyjny "Dolomity Sportowa Dolina" - lokalizacja CH M1 - 
udostępnienie parkingów 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2010 - 2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 10,9 1370,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1381,6 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 1,6 432,2 0,0 0,0 0,0 0,0 433,8 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 9,3 938,5 0,0 0,0 0,0 0,0 947,8 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Liczba wydarzeń kulturalnych 
wpływającychna rozwój społeczno - 
gospodarczy 

szt 
 

1 
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Nazwa 
projektu 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Bytomiu przy ul. Strażackiej 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

6 
Nr 

projektu 
6.5 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Szkoła Podstawowa nr 3 położona jest przy ul. Strażackiej w centrum miasta w strefie ochrony konserwatorskiej i na terenie objętym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. W szkole zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w zaadaptowanych pomieszczeniach 
klasowych. Projektowana sala gimnastyczna zlokalizowana będzie na terenie sąsiadującym ze szkołą. W nowo wybudowanej sali  planuje się boisko 
do gry w koszykówkę, piłkę siatkową i piłkę ręczną oraz wyposażenie w sprzęt sportowy ruchomy i stały. Obiekt dostosowany zostanie dla osób 
niepełnosprawnych. Teren wokół obiektu zagospodarowany i skomunikowany z ulicą Murarską. 

Cel projektu: 

Budowa sali gimnastycznej ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do bazy sportowej o wysokim standarcie wyposażenia oraz 
zagospodarowanie ich czasu wolnego, podniesienie komfortu i jakości prowadzonych zajęć, pełnej realizacji programu nauczania z zakresu kultury 
fizycznej. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. Otrzymanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, w tym zgodę Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów - Dzieci i młodzież  
- Mieszkańcy Bytomia 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2013 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 38,2 15,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 8053,2 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 38,2 15,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 8053,2 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Powierzchnia wybudowanego obiektu m2 
   

400 
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7. PROGRAM – SPRAWNA ADMINISTRACJA 
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7. Program – Sprawna administracja 

7.1. Karta programu – Sprawna administracja 

PRIORYTET 
Bytom – tu się dobrze mieszka 

1. Nazwa programu:  Sprawna administracja 
 

2. Nr programu: 7 

3. Program służy realizacji celu strategicznego: 
Cel I/2: BYTOM MIASTEM  POWSZECHNEJ DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI RÓŻNORODNYCH USŁUG 
PUBLICZNYCH 

4. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia:  
Sprawna administracja przekłada się na jakość życia obywateli, możliwości rozwijania przez nich gospodarczej i społecznej 
aktywności oraz na poziom ich zaufania do władzy publicznej. Jest to osiągalne np. poprzez szybką modernizację procesów 
administracyjnych przy szerokim wykorzystaniu dostępu do Internetu i rozbudowy systemów bazodanowych, które stają się dzisiaj 
coraz bardziej potrzebne.  
W prawidłowo funkcjonującym społeczeństwie informacyjnym na poziomie lokalnym szeroko rozumiana informacja geograficzna, 
także ma kluczową rolę dla jego rozwoju. W szczególności informacja przestrzenna ma znaczenie w procesie pozyskiwania 
inwestorów i obcego kapitału. 
W Bytomiu funkcjonuje Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennych. Dane związane z infrastrukturą 
miejską i obiektami użyteczności publicznej są publikowane w internetowym planie miasta oraz w przewodniku inwestora. Mają one 
ułatwić mieszkańcom Bytomia i odwiedzającym nasze miasto poruszanie się po nim. Każdy korzystający z serwisu ma dostęp do 
mapy, którą może dowolnie modyfikować, wybierając interesujące go warstwy tematyczne. Dodatkową wartością udostępniania 
informacji o terenie jest możliwość kształtowania świadomości społeczności lokalnej w zakresie wykorzystywania tych danych 
i zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w ich tworzeniu. 
W celu zaspokojenia potrzeb klientów powstał także Wirtualny Urząd Miasta z danymi kontaktowymi pracowników oraz program 
Mdok służący do elektronicznego obiegu dokumentów, który jest stale udoskonalany, tak jak wprowadzony w Urzędzie Miejskim  
w 2002 roku Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. 
Głównym problem jest: 
Znaczna koncentracja przestrzenna zjawiska wykluczenia społecznego oraz terytorialnie zróżnicowana dostępność do usług 
publicznych 
Szczegółowe problemy: 

 niedostateczne wykorzystanie dostępnych technologii na cele związane z rozpowszechnianiem informacji o mieście, 
skierowanej zarówno do mieszkańców, jak i osób przyjezdnych 

 brak narzędzi wspomagających zarządzanie miastem na różnych poziomach, 

 brak rozwiązań systemowych (np. systemu monitoringu i ewaluacji rozwoju miasta), 

 zróżnicowania terytorialne i społeczne dostępu do sieci informatycznych,  

 rozproszenie informacji, 
Realizacja programu wpłynie na: 

 rozwinięcie się infrastruktury gromadzenia, przetwarzania i przesyłu informacji, 

 rozwój usług elektronicznych świadczonych przez jednostki gminne, 

 uproszczenie oraz przyspieszenie gminnego i regionalnego obiegu dokumentów, 

 rozwój usług dla przedsiębiorstw, 

 umocnienie pozycji Bytomia jako jednego z krajowych i europejskich liderów w zakresie budowy infrastruktury informacji 
przestrzennej, 

 wypracowanie narzędzi wspomagające zarządzanie miastem na różnych poziomach 
Planowane przedsięwzięcia: 

 Wprowadzenie standaryzacji i harmonizacji zasobów geoinformacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu w kontekście 
wdrażania dyrektywy INSPIRE, 

 Stworzenie Systemu Informacji Turystycznej miasta z wielkowiekową historią, 

 Wdrożenie zestawu narzędzi wspomagające zarządzanie przestrzenią w oparciu o GIS 

 Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji rozwoju Bytomia 

 Wprowadzenie Śląskiej Karty Usług Publicznych 
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5. Powiązanie z programami: 
Nr 1 Mieszkaj w Bytomiu 
Nr 4 Gospodarny Bytom 
Nr 5 Obywatelski Bytom 
Nr 6 Kultura bez granic i rekreacja 

6. Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i 
kraju: (nazwa dokumentu, cel, priorytet, działanie zadanie):  
- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (Priorytety: 2; 4; 6) 
- Narodowa Strategia Spójności 2007-2015 (Cele: 1; 2; 5) 
- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego (Priorytet A) 
- Strategia Rozwoju Metropolii Silesia (Priorytet B) 

Potencjalne źródła finansowania:  
- budżet miasta 
- budżet państwa  
- EFRR, EFS 
- środki prywatne, w tym spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 

7. Partnerzy: 

 firmy informatyczne, 

 jednostki budżetowe, 

 właściciele danych 

 operatorzy telewizji kablowej, 

 placówki oświatowe 

8. Beneficjenci programu: 

 mieszkańcy Bytomia i regionu, 

 przedsiębiorcy 

 placówki oświatowe 

9. Propozycja składu zespołu programowego: 
Nadzór merytoryczny:  
Koordynator programu: Wojciech Jeszka 
Członkowie zespołu: Anna Mańkowska, Bożena Bałaga-Kucharczyk, Brygida Skrzypczyk-Kogut, Anna Tomiło, Andrzej 
Głogowski, Bartosz Malczyk 
Konsultanci zewnętrzni:  - 

10. Wskaźniki rezultatu: 

 poziom rozwoju regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 

 ilość uporządkowanych i skatalogowanych zasobów geoprzestrzennych, 

 ilość użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług on-line, 

 średni czas obsługi klienta, 

 liczba przedsiębiorców korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych, 

 liczba mieszkańców korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych 
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7.2. Karty projektów programu - Sprawna administracja 

Nazwa 
projektu 

Kompleksowa informatyzacja Szpitala 
Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

7 
Nr 

projektu 
7.1 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Wzrost ilości informacji, opisujących stan zdrowia pacjenta, oraz konieczność archiwizacji tych danych i autoryzowanego dostępu do nich lub ich 
transferu pomiędzy jednostkami sprawiają, że informatyzacja zakładów opieki zdrowotnej stała się nieunikniona. Korzyści, jakie może uzyskać 
skomputeryzowany szpital: uporządkowanie struktury organizacyjnej szpitala, przepływu informacji, możliwość uzyskiwania z systemu przeróżnych, 
wiarygodnych danych – medycznych oraz statystycznych, możliwości zlecania badań na odległość, dostęp do wyników badań laboratoryjnych           
i obrazowych wraz z opisami z dowolnego miejsca, wspólna prezentacja opisów i obrazów na zwykłym komputerze, możliwości przeglądania 
aktualnych i historycznych badań, możliwości oglądania wielu badań i obrazów w tym samym czasie, szybki dostęp do wszystkich badań ze stacji 
diagnostycznych, współpraca z urządzeniami diagnostycznymi, prowadzenie statystyk, raportowanie i rozliczenia, "wydawanie" badań w postaci 
zapisu cyfrowego na CD lub DVD zamiast na kliszach, zmniejszenie kosztów poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum zleceń medycznych, 
optymalna gospodarka lekami, ograniczenie ilości drukowanej dokumentacji medycznej do minimum, identyfikacja jednostek generujących 
nieuzasadnione wysokie koszty, wprowadzenie radiologii cyfrowej, zmniejszenie pracochłonności poprzez: natychmiastowy dostęp do danych 
pacjentów, automatyczny wydruk dokumentacji medycznej oraz raportów statystycznych, bez konieczności wielokrotnego przepisywania danych 
pacjentów. 

Cel projektu: 

Dostosowanie szpitala do aktualnych standardów informatyzacji. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej - Mieszkańcy miasta i regionu  
- Społeczność medyczna 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2007-2014 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 39,9 50,0 50,0 150,0 250,0 0,0 539,9 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 39,9 50,0 50,0 150,0 250,0 0,0 539,9 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Informatyzacja szpitala - zakup sprzętu szt 1 51 75 100 130 
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Nazwa 
projektu 

Grupa robocza ds. wypracowania ułatwień wdrażania 
zintegrowanego zrównoważonego rozwoju miejskiego 
zgodnie z zaleceniami Karty Lipskiej (akronim LC-
FACIL) 

Charakter 
projektu N 

Nr 
programu 

7 
Nr 

projektu 
7.2 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Dnia 28 września 2009r. Komitet Monitorujący Programu URBACT II zatwierdził do realizacji projekt pn. „Grupa robocza ds. wypracowania ułatwień 
wdrażania zintegrowanego zrównoważonego rozwoju miejskiego zgodnie z zaleceniami Karty Lipskiej” (akronim LC-FACIL). W ramach Karty 
Lipskiej zdefiniowano dwa generalne zalecenia dla miast realizujących politykę zrównoważonego rozwoju: wykorzystanie na większą skalę 
zintegrowanego podejścia do polityki rozwoju miejskiego, zwrócenie szczególnej uwagi na najuboższe dzielnice w kontekście miasta jako całości. 
Jednym z obligatoryjnych warunków uczestniczenia w projekcie jest powołanie reprezentatywnej Lokalnej Grupy Wsparcia, której zadaniem jest 
wspólne opracowanie Lokalnego Planu Działania. Miasto Bytom, w ramach prac Lokalnej Grupy Wsparcia, przy udziale ekspertów oraz korzystając 
z doświadczeń miast partnerskich, zamierza wypracować koncepcję systemu monitoringu i ewaluacji zintegrowanego zrównoważonego rozwoju 
Bytomia. W ramach projektu przewidziano współpracę z Instytucjonalną Grupą Wsparcia (MS/I Working Group), powołanej na szczeblu unijnym 
celem wypracowania ram referencyjnych dla zrównoważonych miast z uwzględnieniem zaleceń, rekomendacji i potrzeb zdefiniowanych w ramach 
grupy roboczej LC-FACIL. 

Cel projektu: 

Celem projektu jest wypracowanie polityk i narzędzi ułatwiających wdrożenia zapisów „Karty Lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 
europejskich”, przyjętej z okazji nieformalnego spotkania ministrów europejskich w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, w dniach 
24-25 maja 2007r. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Wyznaczenie koordynatora projektu. Powołanie zespołu roboczego ds. realizacji projektu. Powołanie Lokalnej Grupy Wsparcia i wypracowanie 
planu działania. Udział w spotkaniach grupy roboczej projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Miasto Bytom (partner projektu) - Miasto Bytom  
- Miasta i metropolie zainteresowanie realizacją rozwoju zgodnie z 
zasadami Karty Lipskiej 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Miasta: Lipsk (Niemcy), Vitoria-Gasteiz (Hiszpania), Goeteborg (Szwecja), 
metropolie Kirklees (Anglia), Rennes (Francja) 

Wiedza i doświadczenie w monitorowaniu i ewaluacji rozwoju miast i 
metropolii, dostęp do narzędzi wykorzystywanych w monitorowaniu i 
ewaluacji 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2011 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 72,1 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 126,2 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 15,6 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  56,5 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Wypracowanie koncepcji monitroingu 
(szt.) 

szt 1 
    

Wypracowanie narzędzia monitoringu i 
ewalucji we wspópracy z Instytucjonalną 
Grupą Wsparcia (szt.) szt 

 
1 

   

Organizacja spotkania partnerów 
projektów w Bytomiu (ilość) szt 

1     
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Nazwa 
projektu 

Przebudowa budynku bocznego Urzędu Miejskiego  
w Bytomiu 

Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

7 
Nr 

projektu 
7.3 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku "bocznego", w którym obecnie mieści się Biuro Rady Miejskiej i sala 
sesyjna - na potrzeby związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz obsługą petentów. Rozbudowa  budynku "bocznego" polega na 
dobudowaniu od strony zachodniej holu wejściowego z wejściem głównym i wjazdem na parking od ulicy Chrzanowskiego. Nad wiatrołapem 
zaprojektowano odrębne zadaszenie. Projektowana przebudowa i rozbudowa łącznika polegać będzie na wyburzeniu istniejącej konstrukcji,             
a następnie wybudowaniu nowego, powiększonego połączenia obydwu części Urzędu Miejskiego. Obsługę komunikacyjną zapewnią parkingi 
zlokalizowane po stronie południowej i wschodniej części głównej urzędu oraz dodatkowy parking na 14 miejsc postojowych. Przebudowywane 
zostaną sieci uzbrojenia podziemnego kolidujące z planowaną rozbudową. Przewidziano również pochylnię dla osób niepełnosprawnych, drogi 
ewakuacyjne oraz miejsce dostaw sprzętu i towaru. Planowana do przebudowy część budynku będzie pełniła funkcję sali obsługi klienta oraz sali 
sesyjnej Rady Miejskiej. 

Cel projektu: 

Podniesienie dostępności i jakości usług świadczonych mieszkańcom Bytomia przez Urząd Miejski, poprawa warunków pracy Rady Miejskiej. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów Mieszkańcy Bytomia 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

Brak Nie dotyczy 
 
 

Okres realizacji projektu w latach:  2009-2013 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 331,0 10,0 3618,0 2790,0 0,0 0,0 6749,0 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 331,0 10,0 3288,0 2790,0 0,0 0,0 6419,0 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne  0,0 0,0 330,0 0,0 0,0 0,0 330,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Powierzchnia całkowita części objętej 
przebudową 

m2 
   

1457,58 
 

Powierzchnia użytkowa budynku - m2 m2    
901,53 
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Nazwa 
projektu 

Śląska  Karta  Usług  Publicznych 
Charakter 
projektu I 

Nr 
programu 

7 
Nr 

projektu 
7.4 

Krótki opis projektu (zakres rzeczowy): 

Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) jest innowacyjnym projektem polegającym na szerokiej promocji społeczeństwa informacyjnego poprzez  
upowszechnienie płatności bezgotówkowych. Projekt ŚKUP ma na celu wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych                  
w jednostkach sektora publicznego. ŚKUP jako elektroniczny instrument płatniczy będzie pozwalał na dokonywanie płatności bezgotówkowych na 
terenie gmin należących do KZK GOP oraz Tych i Jaworzna. Dodatkowo karta będzie mogła służyć jako identyfikator mieszkańca. Przewiduje się 
również użycie ŚKUP w roli nośnika elektronicznego. Dedykowana aplikacja elektroniczna, w którą wyposażona będzie karta pozwoli na 
pozyskiwanie danych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania instytucji (21 gmin oraz KZK GOP jako lidera projektu) biorących udział                
w realizacji projektu. 

Cel projektu: 

Upowszechnienie płatności bezgotówkowych, poprawa jakości świadczeń usług publicznych, ograniczenie problemów z obrotem gotówkowym        
w zakresie drobnych kwot, poprawa i usprawnienie obsługi klientów, ograniczenie obrotu gotówkowego. 

Działania niezbędne do jego realizacji: 

Podjęcie uchwał Rad Miejskich miast partnerów i zgromadzenia KZK GOP w sprawie przystapienia do realizacji wspólnego projektu. Uzyskanie 
wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania, w tym pozyskanie dofinansowanie 
z Unii  Europejskiej. 
 

Realizator projektu: Beneficjenci: 

Referat Inżynierii Komunalnej i Transportu KZK GOP jako organizator transportu publicznego i Lider oraz gminy 
Partnerzy Projektu. 

Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 

KZK GOP, Gminy Partnerzy Projektu  
 

Okres realizacji projektu w latach:  2010-2014 

Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
w tys. zł 

Do 2010 2011 2012 2013 2014 Po 2014 
Nakłady 
ogółem 

Wydatki ogółem (organizacyjne/inwestycyjne) 65,3 187,8 1649,8 1286,8 303,6 0,0 3493,3 

Źródła 
finansowania 

Samorząd terytorialny 54,0 64,5 433,5 87,2 303,6 0,0 942,8 

Budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundusze strukturalne 11,3 123,3 1216,3 1199,6 0,0 0,0 2550,5 

Inne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Środki prywatne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wskaźnika 

Ilość modułów szt 
  

115 
  

Liczba uruchomionych aplikacji szt   
9 

  

Liczba uruchomionych portali szt   1   
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VII. LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW 

PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI 

W LATACH 2011-2014 
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VII. Lista podstawowa projektów przewidzianych do realizacji w latach 2011-2014 
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