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Drodzy Innowatorzy! 
W ramach Śląskiej Przestrzeni Innowacji staramy się poznać problemy mieszkańców Śląska 
oraz znaleźć innowacyjne pomysły na ich rozwiązanie. Za nami pierwszy etap tego 
przedsięwzięcia – przez ostatnie miesiące instytucje, organizacje pozarządowe, firmy 
i samorządy z województwa śląskiego przysyłały nam opisy wyzwań, z którymi spotykają się na 
co dzień. Zgłosiło się do nas 41 instytucji. Spośród 70 otrzymanych wyzwań wybraliśmy 34, 
które są uniwersalne i wpisują się w obszary tematyczne: 

1. rozwój białych miejsc pracy,  
2. rozwój zielonych miejsc pracy,  
3. niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego, 
4. niski wskaźnik zatrudnienia osób 50+,  
5. niski wskaźnik zatrudnienia kobiet,  
6. depopulacja,  
7. rewitalizacja miast w wymiarze społecznym.  

Zapraszamy do zapoznania się z opisami wyzwań i zgłaszania pomysłów na ich rozwiązanie. 
Do konkursu można także zgłaszać innowacje, które dotyczą innych wyzwań związanych 
z obszarami tematycznymi.  
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Białe miejsca pracy  

Białe miejsca pracy są związane ze świadczeniem usług medycznych, pielęgniarskich, 
fizjoterapeutycznych oraz opiekuńczych. W województwie śląskim istnieje ryzyko pogłębiania 
się problemu dostępu do opieki zdrowotnej ze względu na starzenie się pracujących w tym 
sektorze grup zawodowych. W 2016 roku mediana wieku lekarzy specjalistów czynnych 
zawodowo wyniosła 53 lata, a pielęgniarek i położnych 48 lat. W województwie stwierdzono 
także deficyt pracowników na stanowiskach, takich jak: opiekun osoby starszej, opiekun 
w domu pomocy społecznej, rejestrator medyczny. Specyfika białych miejsc pracy sprawia, że 
pracownicy mierzą się ze szczególnymi wyzwaniami związanymi ze stresem, wypaleniem 
zawodowym czy komunikacją z pacjentami. 

Przykładowe problemy: 

• Potrzeba rozwijania kwalifikacji osób wykonujących „białe zawody”, przede wszystkim 
w zakresie: rozwijania umiejętności społecznych, kompetencji zarządczych oraz 
e-umiejętności. 

• Starzenie się białego personelu, niewystarczająca zastępowalność pokoleń 
w zawodach medycznych. 

• Niewystarczające zainteresowanie podejmowaniem kształcenia i pracy zawodowej 
w białym sektorze. 

• Niewystarczająca liczba lekarzy geriatrów. 
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1. Odciążenie pielęgniarek w obowiązkach związanych z prowadzeniem 

i przechowywaniem dokumentacji medycznej pacjentów 

 
ZAMAWIAJĄCY: Centrum Medyczno-Opiekuńcze MIG-MED (Rybnik) 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój białych miejsc pracy 

OPIS PROBLEMU: 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (Dz.U.2011 Nr 112 pz.654 zp.z.) zobowiązane są  
do prowadzenia dokumentacji medycznej, której rodzaje i sposób przetwarzania zostały 
szczegółowo opisane w akcie prawnym, jakim jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2020 Poz. 666). Natomiast wzory dokumentacji specyficznej 
dla poszczególnych rodzajów świadczeń, stanowiące podstawę do rozliczenia z płatnikiem, 
określane są przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Zarządzeniach publikowanych  
na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.    

Zamawiający udziela świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, 
co w praktyce oznacza wizyty pielęgniarskie w miejscu zamieszkania chorego. Pod opieką 
zamawiającego znajduje się aktualnie 280 obłożnie chorych osób. Świadczeń pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej domowej udziela w sumie 86 pielęgniarek, w tym 23 pielęgniarki 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz 63 pielęgniarki zatrudnione na podstawie 
umowy zlecenie. Pielęgniarka zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy odwiedza 
6 pacjentów minimum 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku oraz w dni ustawowo 
wolne w medycznie uzasadnionych przypadkach. Natomiast na pielęgniarkę zatrudnioną na 
podstawie umowy zlecenie przypada średnio 2,5 pacjenta.   
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Wizyta kwalifikacyjna, pierwszorazowa trwa około 1,5 godziny, a jej celem podstawowym jest 
założenie wymaganej przepisami dokumentacji, w skład której wchodzą: 

● Kwalifikacja do opieki na podstawie skali Barthel. 
● Przeprowadzenie wywiadu pielęgniarskiego. 
● Wykonanie oceny narażenia na powstanie odleżyn wg skali Norton. 
● Opisanie miejsc występowania i określenie stopnia zaawansowania już istniejących 

odleżyn wg skali Torrance’a. 
● Wyrażenie zgody przez chorego na udzielanie informacji o stanie zdrowia osobom 

upoważnionym oraz zgody do otrzymywania dokumentacji medycznej przez osoby 
upoważnione. 

● Wyrażenie zgody na udzielenie świadczenia w zakresie pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej domowej. 

● Złożenie oświadczenia o niekorzystaniu z innych świadczeń domowych wzajemnie się 
wykluczających. 

● Złożenie oświadczenia RODO. 
● Ustalenie problemów pielęgnacyjnych. 
● Wykonanie planu opieki i pielęgnacji. 

 
Warto dodać, że każdy dokument na pierwszej stronie musi zawierać: imię, nazwisko, pesel, 
adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy, natomiast kolejna strona dokumentu musi 
zawierać przynajmniej imię, nazwisko i pesel chorego. 
 
Standardowa codzienna wizyta pielęgniarska składa się z wykonania czynności 
pielęgnacyjno-higienicznych, zabiegów medycznych – jeśli wymaga tego stan chorego, 
pomiaru parametrów życiowych, ewentualnego podania posiłku i leków, jeśli brak jest 
rodziny. Na zakończenie wizyty chory lub upoważniony członek rodziny musi potwierdzić 
podpisem na karcie wizyt, że w danym dniu i godzinach odbyła się wizyta pielęgniarska. 
Pielęgniarka natomiast musi opisać wizytę w karcie czynności. Opis wizyty musi się składać 
z: ogólnego opisu samopoczucia pacjenta, wyglądzie i funkcjonowaniu poszczególnych 
układów (np.: wygląd skóry, ocena oddechu, komunikacji), odnotowaniu parametrów 
życiowych, oznaczeniu wykonanych czynności medycznych wg kodów świadczeń, opisaniu 
ewentualnych urazów, a także niepokojących objawów. Często istnieje konieczność opisania 
w dokumentacji medycznej sytuacji rodzinnej oraz innych zdarzeń wpływających 
bezpośrednio na zdrowie i życie chorego. Czas, który poświęca pielęgniarka na opisanie 
każdorazowej wizyty tylko u jednego pacjenta, to ok. 10–15 minut codziennie, co daje 
4 godziny miesięcznie. 
 
Reasumując, każda pielęgniarka etatowa traci jednorazowo na zakwalifikowanie wszystkich 
swoich pacjentów ok. 9–12 godzin. Natomiast miesięcznie, przy założeniu, że wykonuje tylko 
4 wizyty tygodniowo u każdego ze swoich pacjentów, na prowadzenie dokumentacji traci ok. 
1440–1920 minut, co daje aż 24–32 godzin miesięcznie. 
 
Założonym przez ustawodawcę celem opieki długoterminowej jest zapewnienie stałych 
świadczeń pielęgniarskich obłożnie chorym oraz wsparcie i edukacja rodziny. Niestety czas, 
jaki pielęgniarka mogłaby poświęcić choremu, zostaje w dużej części spożytkowany na 
wypełnianie dokumentacji. Czas pracy pielęgniarki pracującej w opiece długoterminowej jest 
elastyczny, często także niemierzalny, np.: w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu pacjenta 
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(które zdarzają się często) ulega znacznemu wydłużeniu, a dokumentacja wypełniana jest po 
godzinach pracy. Spory problem w tym rodzaju świadczeń medycznych stanowi również 
przechowywanie, transportowanie i zabezpieczenie wspomnianej dokumentacji przez 
pielęgniarkę w czasie codziennych wizyt. Pielęgniarka przemieszcza się prywatnym 
samochodem, w którym nie ma żadnych dodatkowych zabezpieczeń przed kradzieżą, na 
wizyty poza dokumentacją z całego bieżącego miesiąca zabiera również torbę pielęgniarską 
z niezbędnym sprzętem medycznym. Cały sprzęt oraz dokumentację musi zabierać ze sobą na 
wizytę u każdego kolejnego pacjenta.   
 
DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:  

Zamawiający zobowiązuje pielęgniarki do prowadzenia dokumentacji, a dodatkowo zatrudnił 
osobę, której zakres obowiązków obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji zgodnej ze 
stanem prawnym w formie szablonów, które można wypisać komputerowo i odesłać 
elektronicznie. Kontrola nad poprawnością wypełniania, drukowanie dokumentacji, 
segregowanie, przygotowywanie kontroli oraz rozliczeń do potwierdzenia pozostaje pod 
nadzorem pielęgniarki. Koszty zatrudnienia nowej osoby zostają przesunięte na pacjentów 
w formie wyższej opłaty niż ta, którą można by uzyskać bez zatrudniania dodatkowych osób. 

WYZWANIE: 

Jak usprawnić pracę pielęgniarki opieki długoterminowej w zakresie 
wypełniania i przewożenia dokumentacji medycznej, tak aby mogła więcej 
czasu poświęcić na pracę z obłożnie chorym pacjentem? 

WAŻNE INFORMACJE:  
 

● Rozwiązanie problemu musi spełniać wymagania określone w przytoczonych 
przepisach prawnych. 

● Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia zostało 
wprawdzie wprowadzone pojęcie elektronicznej dokumentacji medycznej, w skrócie 
EDM. Aktualny stan prawny umożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej 
w formie papierowej lub w formie elektronicznej (EDM). Lecz ustawodawca wydłuża 
czas wdrożenia EDM ze względu na przeszkody zaistniałe po stronie podmiotów 
leczniczych/świadczeniodawców. 

 

2. Wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Godów / Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój białych miejsc pracy 
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OPIS PROBLEMU: 

Na terenie gminy Godów 
brakuje bezpośredniego 
wsparcia dla rodzin dotkniętych 
przemocą fizyczna i psychiczną. 
W gminie funkcjonuje Gminna 
Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Zespół Interdyscyplinarny 
realizujący zadania z zakresu 
problemów społecznych przy 
udziale Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Grupy 
robocze podczas posiedzeń 
podejmują działania wobec osób 
dotkniętych przemocą, jak 
i podejrzanych o stosowanie 
przemocy. Robią to poprzez 
zapraszanie na spotkania, 
doradztwo w zakresie różnych 
form wsparcia. Sprawy związane 
z konkretnym przypadkiem 
stosowania przemocy domowej 
rozpatrywane są indywidualnie 
na posiedzeniach grup 
roboczych, w skład których 
powoływane są osoby mające najbliższy kontakt z daną rodziną – dzielnicowy z sołectwa, 
w którym mieszka rodzina dotknięta przemocą oraz pracownik socjalny, a także pedagog 
z placówki oświatowej (w przypadku, gdy przemocą dotknięte są dzieci w wieku szkolnym). 
Dodatkowo w ramach stałego monitorowania sytuacji w rodzinie dotkniętej przemocą 
członkowie grup roboczych co najmniej raz w miesiącu wizytują miejsce zamieszkania rodziny. 

U źródła fizycznej i psychicznej przemocy domowej leżą często problemy ze zdrowiem 
psychicznym agresora. Natomiast konsekwencję stosowanej przemocy stanowią problemy ze 
zdrowiem psychicznym ofiary (np. depresja). Brakuje jednak rozwiązań ukierunkowanych na 
indywidualną pomoc i wsparcie. Często problemy związane ze zdrowiem psychicznym w ogóle 
nie zostają zauważone i zdiagnozowane. Na obszarach wiejskich jest znacznie trudniejszy 
dostęp do specjalistów, którzy zajmują się diagnozowaniem oraz opracowywaniem programu 
wsparcia dla osób z problemami z zakresu zdrowia psychicznego. Mentalność ludzi 
zamieszkujących obszary wiejskie, obawa przed stygmatyzacją oraz mniejsza anonimowość 
(obszar wiejski – społeczność lokalna – mała grupa – znajomość środowiska) powodują, że 
ludność niechętnie korzysta z takiej pomocy. Wpływ na powyższe ma również brak dostępu 
do tego typu pomocy w ośrodku lokalnym, tj. brak kompleksowego wsparcia mieszkańca 
gminy. 
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Podczas pandemii pomoc realizowana była w większości w sposób niestacjonarny, co 
niejednokrotnie było niewystarczające i nie pozwalało (i dalej nie pozwala) na właściwe 
zdiagnozowanie skali problemu. 

Dotarcie do źródła problemu bez diagnostyki na miejscu utrudniają bariery społeczne 
wynikające z funkcjonowania w małej społeczności. Znacznym utrudnieniem w małym 
środowisku wiejskim jest zjawisko stygmatyzacji rodzin dotkniętych przemocą oraz widoczny 
lęk ofiar przemocy przed ostracyzmem społecznym. Diagnozuje się konieczność 
wprowadzenia narzędzi do prowadzenia szczegółowego rozeznania problemów i zapewnienie 
wsparcia. 

Jednocześnie należy podkreślić, że poszukiwanie pomocy w jednostkach powiatowych stanowi 
dla tych osób ogromne wyzwanie i istotną barierę, skutecznie zniechęcającą do podjęcia 
działania.  

Źródło: Urząd Gminy Godów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie, 
HTTPS://GOPS.GODOW.PL/BIP/SPRAWOZDANIA-Z-DZIALALNOSCI-GOPS). 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

● Objęcie rodzin wsparciem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (pracownicy 
terenowi, asystent rodziny). 

● Inicjowanie działań związanych z szeroko rozumianą profilaktyką na terenie gminy 
Godów, a także podejmowanie działań w stosunku do osób nadużywających napojów 
alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii. 

● Podejmowanie działań w zakresie pomocy rodzinom borykającym się z problemami 
przemocy przez Zespół Interdyscyplinarny. 

WYZWANIE: 

Jak pomóc gminie Godów dotrzeć do mieszkańców borykających się 
z problemami społecznymi, w szczególności różnymi formami przemocy, oraz 
osobom z problemami psychicznymi oraz zapewnić kompleksowe wsparcie 
medyczne i psychologiczne? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Różnego typu problemy społeczne – w szczególności zjawisko przemocy – szczególnie nasiliły 
się w czasie pandemii. Zarazem uwidocznił się problem braku pomocy bezpośredniej „face to 
face” dla ofiar. Nie ma też kompleksowego systemu diagnozy osób z problemami 
psychicznymi, które wywołują przemoc. Uwidacznia się potrzeba zastosowania rozwiązań 
kompleksowych i specyficznych obejmujących wsparcie całej rodziny funkcjonującej 
w środowisku wiejskim, gdzie ciężko jest pokonać barierę wstydu. 

Brakuje działań edukujących dla lokalnej społeczności w zakresie wiedzy na temat możliwych 
form wsparcia osób poszkodowanych oraz w zakresie mechanizmów psychologicznych 
zachodzących w jednostkach, u których występują znamiona przemocy o różnym podłożu. 
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Ważne byłoby podniesienie świadomości społecznej, organizacja wsparcia doraźnego 
i długoterminowego, zapobiegającego stygmatyzacji osób dotkniętych przemocą domową. 

Odpowiedź na wyzwanie powinna wpisywać się w temat rozwoju białych miejsc pracy.  
 

3. Kształcenia studentów w zawodach opiekuńczych 

ZAMAWIAJĄCY: Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój białych miejsc pracy 

OPIS PROBLEMU: 

Starzenie się społeczeństwa, coraz większa liczba osób w wieku poprodukcyjnym, brak 
zastępowalności pokoleń generują zapotrzebowanie na lekarzy, pielęgniarki, wykwalifikowane 
opiekunki osób starszych. Na podstawie raportu pt. Ranking zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych w województwie śląskim (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach za rok 
2019) do deficytowych zawodów związanych z białym sektorem zaliczyć można: kierowników 
w instytucjach opieki zdrowotnej, kierowników w instytucjach opieki nad dziećmi, 
pracowników usług osobistych, w tym opiekunów osób starszych; opiekunów domowych, 
opiekunów w domu pomocy społecznej, opiekunów dziecięcych, pracowników centrów 
obsługi telefonicznej (w tym rejestratorów medycznych), pielęgniarek z tytułem specjalisty. 

Zgodnie z regularnie publikowaną analizą dot. tendencji bezrobocia w województwie 
(Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Główne tendencje bezrobocia obserwowane 
w województwie śląskim w latach 2018-2019), zauważa się znaczną nadreprezentację osób 
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bezrobotnych (pod koniec grudnia 2019 r. wśród zarejestrowanych 56,6% stanowiły 
bezrobotne kobiety). 

Pod koniec grudnia 2019 r. bezrobotni powyżej 50 roku życia stanowili 28,8% ogółu 
bezrobotnych (rok wcześniej analogiczny odsetek był na zbliżonym poziomie – 29,0%). 
Zauważa się niewielki spadek wskaźnika. Niemniej, biorąc pod uwagę prognozę depopulacji 
w subregionie i przekładając ją na cały region, można spodziewać się, że w najbliższych latach 
ta grupa osób (powyżej 50 lat i bezrobotni) będzie się zwiększać. 

Wśród absolwentów i studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka znajdują 
się głównie osoby pracujące w zawodach związanych z pedagogiką i szeroko rozumianą 
polityką społeczną. W tej grupie aż 91% stanowią kobiety. Stojąc obecnie wobec problemu 
starzenia się społeczeństwa, a co za tym idzie koniecznością opieki nad seniorami, istotne jest 
edukowanie kolejnych grup osób mogących wykonywać zawody opiekuńcze w ramach tzw. 
białych miejsc pracy. 

Lokalizacja katowickiego wydziału WSP w dzielnicy Bogucice, zamieszkiwanej głównie przez 
seniorów, stawia przed uczelnią – oprócz wyzwania dydaktycznego – także wyzwanie 
społeczne, związane z oddziaływaniem na najbliższe otoczenie.  

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

Zamawiający posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu i szkoleniu pracowników 
działających na rzecz włączenia społecznego i integracji społecznej oraz przeciwdziałania 
ubóstwu. 

WYZWANIE: 

W jaki sposób dostosować program kształcenia studentów w zawodach 
opiekuńczych na Uczelni Korczaka, aby skutecznie rozwiązywać problemy 
związane z opieką nad seniorami mieszkającymi w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem oddziaływania społecznego na mieszkańców osiedli 
otaczających uczelnię?  

Odpowiedź na wyzwanie powinna wpisywać się w temat rozwoju białych miejsc pracy. 

 

4. Asystent pracowników medycznych 

ZAMAWIAJĄCY: DONAMED Aldona Skowrońska-Jaworska (Rybnik) 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój białych miejsc pracy 
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OPIS PROBLEMU: 

DONAMED Aldona Jaworska-Skowrońska jest firmą świadczącą usługi rehabilitacji ze 
szczególnym zorientowaniem w zakresie opieki i rehabilitacji geriatrycznej.  

W ramach swojego rozwoju podejmujemy działania w zakresie zwiększenia liczby możliwych 
usług rehabilitacyjnych, które możemy świadczyć, w tym w szczególności usług 
zorientowanych na osoby starsze. W tym celu zostały zainwestowane znaczne środki w zakup 
nowoczesnych urządzeń rehabilitacji, które pozwalają na częściowo samodzielną pracę 
(rehabilitację) z wykorzystaniem systemów informatycznych i modułów edukacyjnych 
zintegrowanych ze sprzętem rehabilitacji (np. neuroforma). Najnowsze urządzenia pozwalają 
na odciążenie rehabilitanta, który częściowo może zająć się innymi pacjentami. Zwiększa to 
efektywność pracy specjalistów, obniżając koszty usługi dla klienta. Ostatecznie w nowym 
modelu potrzebna jest praca opiekunek osób starszych/ asystentów pielęgniarki/ asystentów 
rehabilitanta/ asystentów pacjenta (nazwa do uzgodnienia) lub osób w trakcie zdobywania 
wykształcenia/specjalizacji (bez specjalistycznej kwalifikacji i doświadczenia), którzy są w 
stanie sprawować nadzór nad pacjentem (w celu dokonania zmian programu, szybkiej 
pomocy, asystowaniu, rozmowie). Model z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu 
rehabilitacyjnego jest również zbieżny ze zmianami w DPS, Domach Opieki i innych 
tematycznych, które wykorzystują sprzęt medyczny odciążając pracę pielęgniarek 
i rehabilitantów (podnośniki elektryczne, hydrauliczne, krzesła do przewożenia pacjentów 
itp.). Niestety w jednym i drugim przypadku występuje trudność z pozyskaniem adekwatnych 
osób. 

Na rynku co prawda pojawia się nadpodaż bezrobotnych kobiet, w szczególności osób 
w wieku 50+, i jednocześnie brakuje personelu wspierającego zawody medyczne – asystentów 
pielęgniarki (salowa), asystentów rehabilitanta, asystentów pacjenta – które nie wymagają 
formalnego wykształcenia i pozwolą na szybkie wdrożenie. Nikt nie dostosowuje jednak 
adekwatnego kursu, szkolenia, które pozwoliłby wdrożyć osoby do pracy. Zainteresowani 
sprawowaniem funkcji nie mają również bazowej wiedzy, umiejętności oraz zdolności obsługi 
nowoczesnych urządzeń rehabilitacji, co zdecydowanie utrudnia ich możliwe wdrożenie.  

Problem stanowi zatem brak faktycznych umiejętności obsługi nowoczesnego sprzętu 
rehabilitacyjnego i medycznego, który pozwoliłby angażować w zawody odciążające personel 
medyczny (np. asystentów pielęgniarskich, asystentów pacjenta, a w szczególności 
asystentów rehabilitacji), co mogłoby stanowić faktyczne wsparcie dla kobiet (odpowiedź na 
niski wskaźnik zatrudnienia kobiet) oraz bezrobotnych osób 50+.   

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

Dotychczas zamawiający nie posiadał sprzętu zaawansowanego technologicznie, który 
umożliwiałby korzystanie ze wsparcia asystenta rehabilitacji i pozwoliłby na obsługę kilku 
pacjentów w jednym czasie. Jako przedsiębiorstwo nie przygotowywaliśmy osób 
programów/kursów, które pozwoliłyby efektywnie wdrażać asystentów do pracy z nowymi 
technologiami w rehabilitacji.  
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WYZWANIE:  

Jak pomóc pracownikom rehabilitacji oraz instytucjom opieki nad osobami 
niesamodzielnymi i starszymi odciążyć personel medyczny (pielęgniarki 
i rehabilitantów) poprzez wykształcenie asystentów obsługujących 
zaawansowane technologicznie urządzenia rehabilitacji i opieki, tak aby 
uzupełnić lukę personelu potrzebnego w systemie ochrony zdrowia oraz 
zagospodarować potencjał niskiego zatrudniania kobiet oraz osób w wieku 
50+? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Wyzwanie koncentruje się na pomyśle, który stworzy i powiąże efektywne kształcenie 
w nowych technologiach, praktykę w pracowniach rehabilitacji czy instytucjach ochrony 
zdrowia (domy seniora, DPS i inne) wraz z zagospodarowaniem potencjału bezrobotnych 
kobiet i osób w wieku 50+.  

Należy wykonać analizę prawną, która pozwoli opracować zakres zadań i nazwę stanowiska, 
która będzie w zgodzie z obowiązującym prawem i faktycznie pozwoli wdrożyć pomoc dla 
instytucji opieki zdrowotnej. 

Odpowiedź na wyzwanie powinna wpisywać się w temat rozwoju białych miejsc pracy. 
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5. Wypalenie zawodowe medyków 

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Pszczyński / Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój białych miejsc pracy 

OPIS PROBLEMU: 

Białe miejsca pracy posiadają ogromny potencjał w zakresie zatrudnienia (Analiza 
zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie 
branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL 
na lata 2014-2020). Istotny wpływ na potencjał zatrudnienia ma pogorszenie się stanu 
zdrowia społeczeństwa, w szczególności w okresie rozwoju pandemii. Głównym wyzwaniem, 
a zarazem szansą rozwoju dla białych miejsc pracy, będą nasilające się problemy 
demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa.  
 
Niestety zauważa się rezygnację z zatrudnienia w tym obszarze wśród ludzi młodych oraz 
odchodzenie od zawodu osób wyczerpanych wskutek realizacji obowiązków. W barometrze 
zawodów WUP Katowice jako zawody deficytowe wskazano: lekarzy, pielęgniarki, położne, 
fizjoterapeutów, masażystów, opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych oraz 
ratowników medycznych. Zdaniem ekspertów rynku pracy zauważalny jest wzrost wolnych 
miejsc pracy zgłaszanych przez Izbę Lekarską. Z kolei deficyt ratowników medycznych 
spowodowany jest między innymi zmianowym systemem pracy, dużymi obciążeniami oraz 
brakiem poszanowania wśród pacjentów i pracodawców, a także niskimi zarobkami.  
 
Średni wiek pielęgniarek w Polsce jest coraz wyższy. Za sprawą odejść na emeryturę 
i wyjazdów na Zachód według prognoz branżowych organizacji za kilkanaście lat zabraknie 169 
tys. osób w tym zawodzie (NFZ, 2019). Jak wynika z danych (NRPiP) w 2018 roku na blisko 280 
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tys. pielęgniarek i położnych w przedziale wiekowym 41–60 lat było blisko 173 tys. z nich, a 
w wieku 21–40 lat tylko 33 tys. Zdaniem organizacji w 2033 roku będzie brakować nawet 169 
tys. pielęgniarek. Według szacunkowych danych w Polsce brakuje nawet 68 tys. lekarzy 
różnych specjalności. Dane GUS pokazują, że w Polsce mamy ponad 90 tys. lekarzy 
pracujących w zawodzie. Na 10 tys. mieszkańców naszego kraju przypada średnio 23 
specjalistów – to najgorszy wynik w Unii Europejskiej. 

Należy podjąć działania wpływające na zachowanie zrównoważonego rozwoju w tej branży – 
takiego, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokajane bez pozbawiania 
możliwości dbania o potrzeby następnych pokoleń, aby nastąpiła ciągłość zatrudnienia w tym 
sektorze.  

Osoby pracujące w ochronie zdrowia narażone są na długotrwały stres, wyczerpanie 
emocjonalne oraz fizyczne. Wypalenie zawodowe wśród pracowników z białych miejsc pracy 
uznawane jest za problem indywidualny, jak i społeczny. W wymiarze indywidualnym 
obniżenie motywacji do wykonywania zawodu powoduje szereg konsekwencji o charakterze 
negatywnym – w obszarze zdrowia psychicznego i efektywności osobistej. Syndrom wypalenia 
zawodowego może wystąpić na samym początku kariery zawodowej, co znacznie ogranicza, 
a nawet uniemożliwia dalszy jej rozwój, ponieważ jest często przyczyną odejścia z pracy 
(Czynniki wpływające na wypalenie zawodowe pielęgniarek w środowisku szpitalnym 
Kornakiewicz B., Krupa S. Widenka K, 2019).  

Wśród czynników wpływających na powstanie syndromu wyplenienia możemy wyróżnić: 
osobowość pracownika, sposób, w jaki funkcjonuje w pracy, duże zaangażowanie 
emocjonalne. Ponadto sam sposób, w jaki zorganizowane jest stanowisko pracy, kultura, 
system organizowania (liczba pacjentów), system motywowania, przeważający styl kierowania 
(Kuc BR, Moczydłowska JM. Zachowania Organizacyjne. Wydawnictwo Difin,, 2009). Do 
czynników osobowościowych wpływających na powstawanie wypalenia zawodowego należą: 
niska odporność psychiczna, nieumiejętne radzenie sobie ze stresem, niska samoocena, 
tłumienie własnych potrzeb, identyfikowanie się tylko z pracą i firmą, wysoki poziom lęku, 
nieracjonalne przekonania zawodowe i oczekiwania wobec pracy, zbyt silna motywacja do 
pracy. Dodatkowo w chwili obecnej wśród czynników możemy wyróżnić bezsilność wynikająca 
z niewydolności całego systemu na poziomie krajowym oraz poczucie zagrożenia własnego 
życia, konieczność zachowania czujności (w szczególności w okresie pandemii).  
 
Podatność danej osoby na występowanie syndromu wypalenia jest związana z umiejętnością 
prawidłowego gospodarowania własnymi zasobami energetycznymi oraz skuteczną 
regeneracją sił. Badania wskazują, iż pomocne jest zdobycie wiedzy o zasadach zarządzania 
energią życiową i siłami, jakimi dysponujemy każdego dnia. Osłabione nadnercza są przyczyną 
spadku energii związanej z wytwarzaniem hormonów (kortyzol i adrenalina). Kondycja 
nadnerczy zależy od: 

● Nadmiaru uczuć (złość, lęk, poczucie winy). Im mniej będzie takich uczuć po 
zakończeniu dnia pracy, tym lepsze poczucie harmonii i spełnienia). 

● Nadmiaru wysiłku (zbyt duże przepracowanie, brak czasu na regenerację). 
● Niewystarczającej ilości snu i zaburzenia rytmu dobowego, które wynikają również 

z przepracowania. Pobudzony organizm całodniową gonitwą ma problemem z 
wyciszeniem się wieczorem, uspokojeniem emocji i łatwym zaśnięciem głębokim 
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snem. Niedobory żywieniowe i działanie toksyn – związane są ze spożywaniem 
posiłków w pośpiechu oraz wysoko przetworzonym jedzeniem.  

Należy zauważyć, że dane badania wskazują na różny poziom wypalenia zawodowego 
w zależności od oddziału i danego szpitala. Dla wskazania, jaki jest potencjalny zakres 
problemu, prezentujemy badania przeprowadzone w 2018 roku. Satysfakcję z wykonywanej 
pracy odczuwało 48% pielęgniarek, u 41% pielęgniarek stwierdzono wysoki poziom wypalenia 
zawodowego związanego z wyczerpaniem emocjonalnym, 63% pielęgniarek odczuwało niski 
poziom wypalenia zawodowego związanego z depersonalizacją, 62% badanych stwierdziło 
brak poczucia osobistych osiągnięć. Średni wynik skali wypalenia zawodowego wyniósł 50,34 
pkt, co wskazuje, że 38% pielęgniarek zagrożonych było wypaleniem zawodowym (Wypalenie 
zawodowe pielęgniarek, Grochowska A. , Kubik B., Romanowska U., Lebica M., 2018). 
Działania związane z niwelowaniem skutków PTSD (zespołu stresu pourazowego) zostały 
wskazane jako obszar do pracy przez naczelną pielęgniarkę szpitala powiatowego (wywiad 
pogłębiony z 2020 roku). Również badania przeprowadzone w 2019 roku wskazały na 
odczuwany niski prestiż zawodu oraz wyczerpanie emocjonalne pielęgniarek.  

W jaki sposób przyczyniać się do rozwoju białych miejsc pracy poprzez zmniejszenie fluktuacji 
i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu? Badania wskazują na następujące czynniki 
przyczyniające się do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz budowaniu przestrzeni 
do regeneracji:  

● Pozytywne relacje w zespole terapeutycznym i wsparcie pielęgniarki oddziałowej 
istotnie zmniejszają poczucie wypalenia zawodowego. W odreagowaniu stresu 
pomagają rozmowa i wsparcie ze strony przełożonych. Wsparcie udzielane adekwatne 
do potrzeby: przede wszystkim ze strony najbliższych (emocjonalne), jak również 
w dalszej kolejności od współpracowników (instrumentalne, np. konkretna rada na 
zaistniały problem), przełożonych, psychologa, autorytetów w danej dziedzinie. 

● Możliwość korzystania z superwizji , grup Balinta. 
● Nabycie umiejętności społecznych, tj. radzenie sobie ze stresem, asertywność, jasna 

komunikacja, nabycie umiejętności w zakresie oddzielenia pracy zawodowej od życia 
rodzinnego. 

● Umożliwienie zaspokojenia potrzeby autonomii (w organizowaniu miejsca pracy). 
 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:  

W chwili obecnej nie ma miejsca w placówkach szpitalnych, w którym pracownicy ochrony 
zdrowia mogą się zregenerować (chociaż na krótką chwilę) oraz po zakończeniu pracy 
spróbować oddzielić pracę zawodową od życia domowego. Nie ma miejsca, w którym 
najważniejsze jest wsłuchanie się i zaspokojenie ich potrzeb – miejsca regeneracji w ramach 
którego można byłoby zarządzać własnymi emocjami poprzez: 

● Oddychanie. 
● Obniżenie zmęczenia oraz poprawa jakości snu przez relaksację (rozluźnienie mięśni, 

usunięcie zmęczenia i poprawę jakości snu; poprawa funkcji trawienia). 
● Medytacje: połączenie technik oddechowych, wizualizacji oraz relaksacji. 
● Wizualizacje: narzędzie pozwalające na kreację naszej przyszłości, naszego zdrowia czy 

realizację marzeń; z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT. 
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● Coaching i poradnictwo psychologiczne: wskazanie ćwiczeń umożliwiających 
oddzielenie życia zawodowego od domowego, np. poprzez wydłużanie czasu powrotu 
do domu. Ćwiczenia umożliwiające przepracowanie emocji: wskazanie, że emocje 
przeżywamy w jakimś jednym swoim biegunie i zwykle dominującej strukturze 
charakteru, zobaczenie, co powiedziałby drugi biegun i inna struktura; nauczenie się 
stawiania granic, uważności.  

WYZWANIE:  
 

W jaki sposób zadbać o zdrowie psychiczne i fizyczne personelu medycznego 
w placówce Szpitalu Powiatowy w Pszczynie, tak aby ograniczyć negatywne 
skutki stresu i zmęczenia i zmniejszyć zjawisko wypalenia zawodowego? 
 

6. System wsparcia dla opiekunów 

 
ZAMAWIAJĄCY: Miasto Radlin 
 
OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój białych miejsc pracy 
 
OPIS PROBLEMU: 
 
Opiekunowie osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością nie mają wystarczającej wiedzy 
w zakresie sprawowania odpowiedniej opieki, a także dbania o własny komfort psychiczny. 
Brakuje programów wspierających dla opiekunów (amatorów – współdomowników). Nie ma 
informacji o wszystkich przypadkach osób potrzebujących wsparcia i ich opiekunach 
zamieszkałych na terenie gminy.  
 
Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje ze Stowarzyszeniem Radlińska Przystań, które 
zrzesza osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Obecnie do Stowarzyszenia należą 63 
osoby z niepełnosprawnością. Liczba jego członków stale wzrasta – w ubiegłym roku było ich 
57. Działania podejmowane w poprzednich latach przez Stowarzyszenie pokazują, jak ważne 
jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Najczęściej są to osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną wykazujące potrzeby bycia w grupie, ale też wymagające 
podstawowej opieki. Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera 10 osób z niepełnosprawnością 
w ramach programu aktywności lokalnej. Inne 10 osób objętych jest wsparciem asystenta 
osobistego. W ramach prac społecznie użytecznych pomaga on opiekunowi osoby 
niepełnosprawnej w codziennych domowych obowiązkach. Poza oferowanymi na rynku 
prywatnym formami opieki oraz warsztatami terapii zajęciowej opiekunowie osób 
z niepełnosprawnością nie mają innego wsparcia. 
 
Źródło: kontakt z opiekunami, informacje od asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością, informacje 
z Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia Radlińska Przystań. 
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DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 
 

● Udzielanie wsparcia w postaci finansowej osobom rezygnującym z zatrudnienia na 
rzecz opieki nad osobami zależnymi. 

● Wsparcie asystenta osobistego w wykonywaniu prac domowych/porządkowych 
w ramach programu „Za życiem”. 

● Wsparcie i animacja osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa w życiu społecznym 
poprzez zaangażowanie asystentów osobistych. 

● Realizacja programów aktywności lokalnej dla osób starszych i z niepełnosprawnością 
(regularne spotkania, uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym, wycieczki itp.) 
 
 

WYZWANIE: 
 

W jaki sposób zorganizować wsparcie dla opiekunów osób starszych i osób 
niepełnosprawnych, a także umożliwić im wypoczynek od codziennych 
obowiązków, tak by zwiększyć jakość świadczonego wsparcia dla 
potrzebujących, przy jednoczesnym dbaniu o komfort psychiczny opiekunów? 
 
WAŻNE INFORMACJE: 
 

● Działanie wymaga realizacji na zasobach miejskich przy ewentualnym wsparciu 
organizacji pozarządowych. 

● Istnieje w zasobach Ośrodka Pomocy Społecznej zaplecze w postaci Centrum Usług 
Społecznych oferujące przestrzeń do realizacji wyzwania. 

● Odpowiedź na wyzwanie powinna wpisywać się w temat rozwoju białych miejsc pracy. 
 

7. Monitoring stanu zdrowia w miejscu zamieszkania 

 
ZAMAWIAJĄCY: Centrum 
Medyczne Na Rudzkiej 
(Rybnik) 
 
OBSZAR PROBLEMOWY: 
rozwój białych miejsc 
pracy 
 
OPIS PROBLEMU: 
 
Centrum Medyczne na 
Rudzkiej jest instytucją, 
która w 2021 r. 
rozpoczyna prowadzenie 
usług Dziennego Domu 
Opieki Medyczne (DDOM). 
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Usługa ta prowadzona jest w celu podreperowania zdrowia pacjentów po okresie leczenia 
szpitalnego lub u których występuje ryzyko hospitalizacji. Stan zdrowia pacjenta powinien 
wskazywać od 40 do 65 pkt w skali Barthel’a. DDOM zapewnia opiekę medyczną, 
pielęgniarską, rehabilitację, terapię zajęciową, konsultacje 
psychologiczne/psychoterapeutyczne. DDOM edukuje i pomaga uczestnikom oraz rodzinom 
powrócić do opieki w ramach swojego naturalnego środowiska.  
 
Pacjent podczas przyjęcia do DDOM zostanie przebadany w ramach COG (całościowej oceny 
geriatrycznej, w tym ocena czynnościowa, fizyczna i umysłowa). Informacje te są podstawą 
zaplanowanych świadczeń. Kolejno parametry te są kontrolowane regularnie, jednak 
w okresie opuszczania DDOM pacjent musi zostać objęty min. 6 miesięcznym okresem 
monitoringu przez opiekuna (min. 1 wizyta domowa, rozmowa telefoniczna, współpracę 
z opieką POZ – pielęgniarką środowiskową oraz pracownikiem socjalnym wg potrzeb). 
Niestety założenia te są mocno wygórowane i nieadekwatne. Monitorowanie poprzez  
1–2 wizytę opiekuna (osoby bez kwalifikacji medycznych) czy też rozmowę telefoniczną nie 
daje pełnej informacji nt. stanu zdrowia danej osoby, tak aby monitoring ten był uzasadniony 
medycznie i mógł okazać się przydatny dla pacjenta i jego rodziny.  
 
Personel w postaci pielęgniarek i opiekunek nie posiada właściwego przygotowania oraz 
wystarczającego czasu, aby móc go poświęcić na tego rodzaju zadanie. Instytucje prywatne 
nie mają środków na realizację monitoringów, w których regularnie uczestniczyliby lekarze, 
których podaż na rynku jest bardzo mała. Proces ten organizowany w sposób standardowy 
zajmuje dużo czasu, jest kosztowny, a jednoczenie nierefundowany z żadnych źródeł 
publicznych. 
 
Dostępne możliwości w zakresie telemonitoringu są również kosztowne, niedostosowane do 
COG, monitoringu pacjentów DDOM i nieprzetestowane w tym zakresie. Jedyne publiczne 
znane nam rozwiązanie skupia się na Domowej Opiece Medycznej – monitorowania stanu 
pacjentów po COVID-19, co w żaden sposób nie może zostać wykorzystane.  
 
Inną stroną tego samego problemu w zakresie monitorowania pacjentów jest również 
trudność w zakresie współpracy z rodziną. Istotnym założeniem funkcjonowania tego rodzaju 
placówek (ok. 20 placówek w woj. śląskim) jest przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta 
do kontynuacji opieki w rodzinie i sprawowania samoopieki. Ostatecznie jednak w tym 
zakresie występuje ogromna różnica w podejściu rodziny – część osób sprawujących opiekę 
nad osobą starszą próbuje uzyskać informację nt. stanu zdrowia i możliwości opieki każdego 
dnia, natomiast inne osoby nie interesują się tą kwestią. Efektem tego personel medyczny 
zajęty jest tłumaczeniem rodzinie stanu zdrowia (co każdorazowo zabiera ok. 10–20 minut dla 
każdego pacjenta, a sumarycznie może wynieść nawet ok. 1h/mies./pacjenta) lub odwrotnie, 
próbuje uzyskać kontakt i zainteresować rodzinę stanem zdrowia pacjenta (co wymaga nawet 
więcej wysiłku). W perspektywie nagłych zmian stanu zdrowia, złożoności COG (które nie jest 
jedynym i wystarczającym wyznacznikiem stanu zdrowia), kompetencji personelu 
opiekuńczego, który ma realizować te założenia, występuje istotny problem w kontakcie z 
rodziną. Przekazywana informacja nie jest cykliczna, nie jest adekwatnie przekazana przez 
personel opiekuńczy, nie zawiera pełnego zakresu COG i ostatecznie nie pomaga motywować 
opiekunów do monitorowania stanu zdrowia podopiecznych (os. starszych). Dla instytucji 
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ochrony zdrowia nie jest to również odrębnie refundowane, co sprawia, że jest również zbyt 
kosztowne (np. aby oddelegować osobę na takie stanowisko).  
 
Problem skupia się zatem na braku możliwości efektywnego monitorowania zdrowia 
pacjentów po okresie opuszczania DDOM zgodnie z potrzebami (brak przygotowania narzędzi 
oraz personelu) i braku w związku z tym właściwej możliwości wsparcia (np. leczenia), a także 
braku właściwego sposobu współpracy z rodziną, np. w zakresie informowania o stanie 
zdrowia pacjenta.  
 
DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 
 
Zamawiający rozpoczyna prowadzenie działalności DDOM w 2021 r. jednak problemy te są 
tożsame dla wszystkich placówek tego rodzaju. Informacje zostały zebrane głównie od kadry 
medycznej, która posiada doświadczenie w pracy z instytucjonalnymi formami opieki nad 
osobami starszymi, w tym pracy w szpitalach (zamknięty oddział rehabilitacji) oraz z osobami 
starszymi i rodzinami. Ostatecznie prowadzono również rozmowy z Domem Pomocy 
Społecznej w Gorzycach i Domem Seniora TILIAM.  
 
Sposoby rozwiązywania problemu są takie, jak opisywane powyżej i wiążą się  
z informowaniem o stanie zdrowia pacjenta przez opiekunki/pielęgniarki (osobiście  
i telefonicznie na ile to możliwe ze względu na RODO), co zabiera znaczną ilość czasu 
przeznaczonego na czynności medyczne i opiekuńcze.  
 
Rodzina pacjentów nie jest zadowolona z uzyskanych informacji (które często nie pochodzą od 
lekarzy – ci funkcjonują w ramach DDOM tylko w określonym, ograniczonym czasie, który 
obejmuje współpracę z pacjentem).  
 
Opiekunki, pielęgniarki, lekarze zajęci są sprawowaniem swoich funkcji, przez co ciężko 
dodzwonić się i uzyskać informację z placówki. Obecnie dodatkowo kwestię te uniemożliwia 
COVID-19. 
 
WYZWANIE:  
 

Jak pomóc personelowi DDOM zbierać dane nt. stanu zdrowia pacjentów,  
w szczególności w momencie opuszczenia DDOM, tak aby sprawować realny 
monitoring stanu zdrowia, który odciąży personel opieki zdrowotnej i podniesie 
jakość informacji przekazywanej rodzinie i pacjentowi? 
 
WAŻNE INFORMACJE: 
 
Z formalnego punktu widzenia problem wiąże się również z RODO, które często uniemożliwia 
informowanie o stanie zdrowia pacjenta (i co równie często powoduje konflikty personelu 
medycznego oraz osób zainteresowanych).  
 
Rzetelne zebranie danych nt. stanu zdrowia pacjenta powinno pozwolić reagować na 
newralgiczne sytuacje, by ostatecznie podnieść jakość usług zdrowotnych. Efektywne 
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działanie nie może nadmiernie podnosić kosztów (w tym zatrudnienia) funkcjonowania 
placówki. 
 
Poszukuje się rozwiązania, które zautomatyzuje monitoring stanu zdrowia pacjenta  
i pozwoli:  

• Optymalnie wykorzystać te dane dla odciążenia personelu (lekarzy i pielęgniarek). 

• Poprawić jakość przekazywanej informacji o zdrowiu pacjentów ich rodzinom 
(personel medyczny, głównie opiekunki). 

• Poprawić i zoptymalizować kontakt z rodziną celem przygotowania pacjenta do życia 
w środowisku i samoopieki.  

• Optymalnie wykorzystać dane dla ewentualnego reagowania na zmiany zdrowotne 
pacjentów. 

 
 

8. Współpraca z rodziną pacjenta 

ZAMAWIAJĄCY: Centrum Medyczno-Opiekuńcze MIG-MED (Rybnik) 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój białych miejsc pracy 

OPIS PROBLEMU: 

Centrum Medyczno-Opiekuńcze MIG-MED udziela świadczeń medycznych w zakresie 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Zakres udzielanych świadczeń określony 
został Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej (tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 
października 2015 roku poz.1658).  

Główne cele opieki długoterminowej to:  

• Udzielane świadczenia przez pielęgniarkę. 

• Przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, 
w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością. 

• Świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania. 

• Edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny. 

• Pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym 
funkcjonowaniem w środowisku domowym. 

• Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do 
właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.  

Pod opieką zamawiającego znajduje się aktualnie 280 obłożnie chorych osób. Świadczeń 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej udziela w sumie 86 pielęgniarek, w tym 23 
pielęgniarki zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz 63 pielęgniarki zatrudnione na 
podstawie umów zleceń.  
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Wizyty odbywają się w miejscu zamieszka chorego, co stanowi specyficzne środowisko pracy. 
Pielęgniarka wkracza w przestrzeń domową/rodzinną, poznając wszystkie ograniczenia, 
deficyty oraz specyfikę funkcjonowania całego gospodarstwa domowego, niejednokrotnie 
obciążonego problemami ubóstwa lub alkoholowymi, często z deficytami opieki. Wieloletnie 
doświadczenia zamawiającego ukazały duży problem w zakresie przenoszenia obowiązków 
rodziny na pielęgniarkę oraz często całkowitym brakiem przygotowania do wizyty. 
Pielęgniarka ze względu na częstotliwość wizyt i czas ich trwania staje się po części członkiem 
rodziny i samoistnie jest angażowana w sprawy rodziny, które przekraczają jej kompetencje. 
Sytuacje takie są stresogenne, obciążają dodatkowo i tak już przeciążony personel, 
bezpośrednio wpływają na jakość udzielanych świadczeń medycznych. Ponadto do wykonania 
świadczenia niezbędne są podstawowe rzeczy, takie jak: dostęp do bieżącej, ciepłej wody, 
czysta bielizna pościelowa, ręczniki, przybory toaletowe i środki pielęgnacji, opatrunki 
specjalistyczne, wykupione leki. Niejednokrotnie pielęgniarka wkraczając do środowiska 
domowego nie ma możliwości wykonania toalety całego ciała chorego, zmiany pościeli 
z powodu braku podstawowych materiałów domowych.  

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:  

Zamawiający angażuje osoby z personelu kierowniczego do rozwiązywania kwestii 
angażowania pielęgniarek przez rodziny w zakresie wykraczającym poza ich kompetencje 
zawodowe. Każda z pielęgniarek ma możliwość zmiany środowiska, w którym pracuje, 
w sytuacjach kryzysowych i stwarzających brak komfortu pracy. W przypadkach ubóstwa 
i innych patologii zawiadamiane są instytucje pomocowe. 

WYZWANIE: 

Jak uświadomić rodzinom osób wymagających długoterminowej opieki 
pielęgniarskiej właściwy zakres usług opiekuńczych, aby uniknąć sytuacji 
nadmiernego angażowania pielęgniarek do prac domowych, zmniejszyć ich 
dyskomfort, a jednocześnie zapewnić wykonanie usługi pielęgniarskiej na 
najwyższym poziomie? 

WAŻNE INFORMACJE:  

Rozwiązanie problemu musi spełniać wymagania określone w przytoczonych przepisach 
prawnych. Istotną rolą tego wyzwania jest również znalezienie formy i kierunku szkolenia 
personelu pielęgniarskiego, którego efektem końcowym będzie umiejętność społeczna 
polegająca na stawianiu jasnych granic oraz odmawianiu udzielania świadczeń i pomocy 
wykraczającej poza ramy ustawowe i zawodowe. 
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9. Nowe usługi dla seniorów 

ZAMAWIAJĄCY: Fundacja BYLE DO WIOSNY (Rybnik) 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój białych miejsc pracy 

OPIS PROBLEMU:  

Problem dotyczy opieki nad seniorami w miejscu zamieszkania. Nie wszyscy seniorzy są 
w stanie funkcjonować samodzielnie. Wymagają oni pomocy w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, komunikacji społecznej czy pomocy opiekuńczej. Informacje uzyskane z OPS 
Rybnik oraz z informacji zwrotnych od seniorów, z którymi Fundacja realizuje różne projekty 
od Dziennego domu Senior+, przez Klub Seniora, po grupy działające w środowisku lokalnym. 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

Standardowe formy opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi to przede wszystkim: 

● Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne – oferowane są osobom niesamodzielnym. Polegają 
na pomocy w codziennych czynnościach, takich jak np. sprzątanie, zakupy, wizyta 
u lekarza itp. Pod pewnymi warunkami mogą być finansowane przez miasto. 

● Dzienny Dom Seniora – placówka, którą prowadzimy jako Fundacja. Stała grupa 
seniorów uczestniczy w codziennych, nieodpłatnych zajęciach, otrzymuje posiłek. 

● Kluby seniora – mają mniej formalny charakter niż Dzienny Dom Seniora, uczestnicy 
realizują swoje hobby, zajęcia kilka razy w tygodniu. 

● Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób zależnych, w tym seniorów. 
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WYZWANIE: 

W jaki sposób pomóc seniorom przebywającym w domach w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, kontaktach społecznych, aktywności oraz ochronie 
zdrowia, tak aby poprawić ich samodzielne funkcjonowanie w środowisku 
lokalnym oraz umożliwić im jak najdłuższe przebywanie we własnym domu, bez 
konieczności korzystania z pomocy systemowej oferowanej przez Państwo 
w formie domów opieki? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Z naszego punktu widzenia jako organizacji pozarządowej ważne jest nawiązanie współpracy 
międzysektorowej (np. z sektorem biznesu) i wypracowanie nowej, kompleksowej formy 
wsparcia seniorów w naszym mieście (np. kontakt z branżą hotelarską w celu ustalenia 
możliwości i form współpracy). Chcielibyśmy, aby wypracowana innowacja obejmowała 
szeroki zakres usług kierowanych do seniorów (np. takie jak działania podejmowane obecnie 
przez asystenta osoby starszej czy osoby z niepełnosprawnością; usługi pielęgniarskie, 
opiekuńcze, lekarskie – w zależności od indywidualnych potrzeb seniora – wykonywane 
w miejscu zamieszkania, również z rozszerzeniem usług sąsiedzkich w celu wzmocnienia więzi 
w środowisku lokalnym; formy opieki wytchnieniowej (czasowy pobyt seniora poza miejscem 
zamieszkania w celu odciążenia stałych opiekunów osoby niesamodzielnej, np. w hotelu 
z możliwością opieki). 

 

10. Terapia polisensoryczna dla osób starszych z demencją i osób 

obłożnie chorych 

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Pszczyński  

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój białych miejsc pracy  

OPIS PROBLEMU:  

Szpital Powiatowy w Pszczynie z siedzibą przy ul. dr. Witolda Antesa 11 prowadzony jest przez 
Centrum Przedsiębiorczości CP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ogółem liczba osób 
zatrudnionych w całym Szpitalu wynosi 434 osób. W samym Zakładzie Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym zatrudnionych jest 29 osób, w tym 25 kobiet i 4 mężczyzn. Na oddziale znajdują 
się 32 miejsca dla osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością. Pacjenci Zakładu to 
w dużej mierze osoby wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami 
samoobsługi i samoopieki. Wyzwanie zakłada rozwój i wdrożenie nowych rozwiązań 
terapeutycznych w opiece nad osobami przebywającymi w Zakładzie Opiekuńczo-
Pielęgnacyjnym Szpitala, tym samym wpisując się do obszaru problemowego: rozwój białych 
miejsc pracy.  

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przebywają pacjenci wymagający całodobowych 
świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, którzy przebyli ostrą fazę 
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leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub 
intensywnego zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji. Osoby te jednak ze 
względu na stan zdrowia i niesamodzielność w zakresie podstawowych czynności dnia 
codziennego wymagają stałej, profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji oraz 
kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Działania personelu są 
ukierunkowane na przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i intelektualnej oraz 
samodzielności. Długotrwała choroba oraz dysfunkcyjność wpływa negatywnie na zdolności 
percepcyjne pacjentów. Zanikanie tych zdolności utrudnia proces terapeutyczny. Stymulacja 
polisensoryczna polegająca na prowadzeniu innowacyjnej terapii wielozmysłowej, obejmująca 
swym zasięgiem dotyk, wzrok, słuch, węch i smak jest niewykorzystywana w tak szerokim 
zakresie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Bez dostępu do metod terapeutycznych 
prowadzących do usprawnienia i kompensacji zaburzonych funkcji organizmu pacjenta [1-4] 
personel nie ma możliwości rozwoju i dokształcania się w tak ważnej dziedzinie. Warto 
podkreślić, że nie są to kosztochłonne i inwazyjne metody, stąd należy zadbać, aby 
rozpowszechnić tę dziedzinę medycyny w zamian za kosztowną polifarmakoterapię. Szpitale 
publiczne nie realizują przykładowych usług ze względu na brak sprzętu i umiejętności 
personelu w tym zakresie.  

Źródło: [1] Sensory Rooms for Patients with Dementia in Long-Term Care: Clinical and Cost-Effectiveness, and 
Guidelines, CADTH Rapid Response Report: Summary with Critical Appraisal, Srabani Banerjee and Caitlyn Ford. 
Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2018 Jul 6. [2] Berkheimer SD, Qian C, 
Malmstrom TK. Snoezelen therapy as an intervention to reduce agitation in nursing home patients with 
dementia: a pilot study. J Am Med Dir Assoc. 2017 Dec 1;18(12):1089–91 [3] Lancioni G E, Cuvo A J, O'Reilly M F. 
Snoezelen: an overview of research with people with developmental disabilities and dementia. Disability and 
Rehabilitation 2002; 24(4): 175-184. [4] Design of a multisensory room for elderly people with 
neurodegenerative diseases, F. Duchi, E. Benalcázar, M. Huerta, J. P. Bermeo, F. Lozada, S. Condo Universidad 
Politécnica SalesianaTelecommunications and Telematics Research Group (GITEL) Development in Industrial 
Technologies Group Research (GIDTEC), Research output: Contribution to conference › Paper 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:  

Ze względu na brak specjalistycznego wyposażenia w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 
prowadzone są zajęcia terapeutyczne jedynie z wykorzystaniem wybranych elementów 
arteterapii i ergoterapii i socjoterapii. 

WYZWANIE:  

Jak wykorzystać w terapii osób starszych z demencją i osób obłożnie chorych 
przebywających w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie polisensorykę, aby 
zwiększyć skuteczność leczenia i wypełnić istniejącą lukę w sektorze białych 
miejsc pracy? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Metody wykorzystywane do terapii polisensorycznej oddziałują na zmysły za pomocą 
nieinwazyjnych bodźców sensorycznych: wizualnych, słuchowych, czuciowych, wibracyjnych, 
kinestetycznych i proprioceptycznych, zapachowych i ewentualnie smakowych. Działają one 
rozluźniająco oraz aktywizująco na poszczególne obszary percepcyjne. Integracja sensoryczna 
oddziałuje pozytywnie na pacjentów z demencją, pacjentów z przewlekłymi chorobami 
somatycznymi, z niepełnosprawnością fizyczną, po urazach, onkologicznych oraz osoby 
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cierpiące na stany lękowe. Dzięki stymulacji polisensorycznej uzyskujemy: pobudzenie 
zmysłów, wyciszenie emocjonalne, łagodzenie stresu, relaksację, odprężenie i poczucie 
bezpieczeństwa. Istotne jest, aby podczas terapii pobudzać kilka zmysłów, dlatego sala terapii 
polisnensorycznej musi być wyposażona w aparaturę z różnych zakresów tej metody, tak aby 
prowadzone zajęcia przyniosły pożądany efekt. 

 

11. Zarządzanie jakością usług opiekuńczych świadczonych w domu 

pacjenta 

ZAMAWIAJĄCY: Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój białych miejsc pracy  
  
OPIS PROBLEMU: 
 
Proces starzenia się społeczeństwa jest dużym problemem XXI wieku. W związku z powyższym 
szczególnie ważną kwestią społeczną jest zapewnienie osobom starszym i przewlekle chorym 
odpowiedniej opieki i udzielanie wsparcia w sposób umożliwiający jak najdłuższe 
funkcjonowanie tych osób w środowisku lokalnym. W ramach pomocy społecznej osobom 
samotnym, starszym, chorym, które wymagają pomocy innych osób, udzielana jest pomoc 
w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  
  
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: „usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, 
w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem; specjalistyczne usługi opiekuńcze 
są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym”. Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych świadczy usługi opiekuńcze 
osobom wymagającym takiej formy pomocy. W 2020 roku (od stycznia do listopada) 
w mieście Łaziska Górne usługami opiekuńczymi objętych zostało 61 osób (47 kobiet i 14 
mężczyzn), zdecydowana większość w wieku powyżej 66 lat (49 osób, 40 kobiet i 9 mężczyzn). 
W ramach ośmiu etatów opiekunów zatrudnionych w CUS w Łaziskach Górnych wykonano 
7000 godzin usług opiekuńczych. 
 
Źródło: dane własne CUS w Łaziskach Górnych 

  

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA  

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych świadczyło specjalistyczne 
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach projektu „Rozwój usług 
społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miejskiej 
Łaziska Górne”, poprzez współpracę z przychodnią zdrowia.  
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WYZWANIE: 

Jak skutecznie zarządzać jakością świadczenia usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania osób chorych i niepełnosprawnych, tak aby 
w lepszy sposób zaspokoić potrzeby mieszkańców przy jednoczesnym 
efektywnym wykorzystaniu zasobów gminy? 
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Zielone miejsca pracy 

Zielone miejsca pracy to miejsca zatrudnienia w branżach i zawodach związanych 
z energetyką, transportem, budownictwem, recyklingiem i rolnictwem. Na tych stanowiskach 
ważne są kwalifikacje i wiedza z zakresu ekologicznego budownictwa czy recyklingu. Polskie 
przedsiębiorstwa są „zielone” w takim stopniu, w jakim determinują to obowiązujące przepisy 
prawa. Dlatego przed podjęciem działań mających na celu zwiększenie wiedzy pracowników w 
zakresie kompetencji potrzebnych do pracy w zielonych miejscach pracy, najpierw należałoby 
wygenerować popyt na kwalifikacje tego rodzaju. Do zawodów deficytowych związanych 
pośrednio z ochroną środowiska zaklasyfikowano: montera ociepleń budynków, sortowacza 
surowców wtórnych oraz pomocniczego robotnika przy konserwacji terenów zieleni. 

 Przykładowe problemy: 

 

• Niski poziom selektywnej zbiórki śmieci; 

• Niski poziom stosowania nowoczesnych technologii budowlanych. 
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12. Wykorzystanie bioodpadów do ogrzewania pomieszczeń 

 

ZAMAWIAJĄCY: Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych  

 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój zielonych miejsc pracy 

 

OPIS PROBLEMU:   

 

Przeciętny Żorzanin wytwarza w ciągu roku około 320 kg śmieci, z czego aż 22% to odpady 
ulegające biodegradacji. Zważywszy, iż w Żorach mieszka około 63 tysiące mieszkańców, daje 
to ponad 20 milionów kilogramów różnego rodzaju śmieci na rok. Jest to ogromny problem 
nie tylko w naszym mieście, ale również w całej Polsce. Odpady biodegradowalne są 
produkowanie nie tylko przez gospodarstwa domowe, ale również wytwarzane sezonowo 
przez nasz środowisko (tzn. odpady zielone).  

 

Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie ograniczyć ilości tych odpadów, dlatego poszukujemy 
zastosowania dla śmieci biodegradowalnych w różnych dziedzinach życia. Widzimy duży 
potencjał w rozkładzie tych śmieci (kompostowaniu), w trakcie którego drobnoustroje 
wykorzystują odpadki i tlen jako składniki odżywcze do własnego rozwoju. Podczas tego 
rozkładu następuje wytworzenie się temperatury w kompostowniku, która może sięgać nawet 
70°C. Poszukujemy innowatora, który opracuje metodę wykorzystującą mineralizację do 
ogrzania małych pomieszczeń, zwłaszcza świetlicy w Parku Piaskownia, która z powodu zbyt 
niskiej temperatury zawiesiła swoje działania do wiosny. Jednocześnie chcemy stworzyć nowy 
profil zawodowy w strefie zielonych miejsc pracy, tak by powstał nowy zawód dla uczestników 
Centrum Integracji Społecznej.  

 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:  

 

• Zbieranie i utylizowanie śmieci biodegradowalnych na wysypiskach specjalnie do tego 
przeznaczonych.  

• Tworzenie małych kompostowników mających na celu wykorzystywanie bioodpadów 
do nawożenia roślin.  

• Wcześniejsze rozwiązania dotyczące ogrzania świetlicy, jakie zostały zastosowane, to 
między innymi piec wolnostojący oraz inne urządzenia grzewcze. Po wdrożeniu tych 
metod, okazały się one mało efektywne i drogie, więc z nich zrezygnowano. 

• Na chwilę obecną nie ma żadnego efektywnego rozwiązania naszego problemu, 
dlatego z powodu zbyt niskiej temperatury świetlica w Parku Piaskownia została 
zamknięta do odwołania. Jeśli chodzi o rozwój zielonych miejsc pracy w Centrum 
Integracji Społecznej na chwilę obecną nie mamy żadnych szkoleń w tym temacie, 
a widzimy potrzebę i chcemy to zmienić. 
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WYZWANIE:  

 

Jak wykorzystać energię cieplną powstałą w wyniku rozkładu odpadów 
biodegradowalnych do ogrzania pomieszczenia oraz jak wykorzystać 
skalowalność tego rozwiązanie, tak aby w przyszłości stworzyć nowe zielone 
miejsca pracy dla uczestników CIS? 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

 

Innowator, którego poszukujemy, powinien opracować i wdrożyć tanią i ekologiczną metodę 
ogrzewania świetlicy w Parku Piaskownia w Żorach, wykorzystując do tego bioodpady. 
Oczekujemy nie tylko efektu podniesienia temperatury w tym pomieszczeniu o kilka stopni, 
ale również instrukcji, jak wykonać to samodzielnie, by w przyszłości stworzyć nowe zielone 
miejsca pracy. Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie będzie można wdrożyć 
również w innych miejscach.     

 

13. Zagospodarowanie wody deszczowej w mieście 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Rybnik 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój zielonych miejsc pracy 
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OPIS PROBLEMU: 

Zagospodarowanie wody deszczowej to kwestia, na którą zwraca się coraz większą uwagę. 
Zasoby wodne nie są niewyczerpalne, w związku z czym bezustannie poszukuje się nowych 
rozwiązań w zakresie pozyskiwania i wykorzystania cennego surowca. Również przestrzeń 
miejska potrzebuje odpowiedzi na pytanie, jak zagospodarować wody opadowe. Dla miasta – 
silnie zorganizowanej przestrzeni – zbyt wysokie opady mogą stanowić poważne zagrożenie. 
Dopiero stosunkowo niedawno zrezygnowano z prostej metody usunięcia problemu, 
polegającej na jak najszybszym odprowadzeniu wody. Wpływ na to ma wzrost świadomości 
ekologicznej w społeczeństwie. Dużą rolę odegrały również czynniki wynikające 
z niedopracowania tak powstałego systemu ochrony. Podczas gwałtownych ulew kanalizacja 
deszczowa często nie nadąża za usuwaniem nadmiaru wody ze szczelnej powierzchni miasta. 
Powoduje to podtopienia i zalania ulic. 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

Dotychczas w małym stopniu były podejmowane działania w celu zatrzymania wody w mieście 
i wykorzystywania jej, np. na cele podlewania roślinności. 

WYZWANIE: 

W jaki sposób miasto Rybnik może zorganizować system retencji wody 
deszczowej w mieście, aby ograniczyć koszty związane z podlewaniem 
roślinności miejskiej i ograniczyć koszty związane z ograniczoną wydolnością 
kanalizacji deszczowej? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Głównym źródłem dostarczającym wodę do zurbanizowanych przestrzeni są opady 
atmosferyczne. Zagospodarowaniu wody deszczowej sprzyja tworzenie w przestrzeni miejskiej 
zielonej infrastruktury. Pozwala ona na ustabilizowanie obiegu wody i zatrzymanie jej części 
na odpowiednio przystosowanych terenach. Dzięki temu możliwe jest odciążenie kanalizacji 
deszczowej oraz rzek w czasie największych opadów, co ma wpływ na skuteczne działanie 
systemu ochrony przeciwpowodziowej. Odpowiednie zagospodarowanie wody deszczowej 
w mieście wiąże się również z polepszeniem warunków dla roślinności i ograniczeniem 
skutków suszy. Wśród innych korzyści warto wymienić zniwelowanie różnicy temperatur 
między przestrzenią miejską a terenami niezabudowanymi oraz podkreśleniem roli natury 
w dobrze opracowanym planie rozwoju urbanistycznego. Bardzo ciekawymi rozwiązaniami, 
które wprowadzają inne miasta są tzw. „miasta-gąbki”. Miasto ogranicza wydatki związane 
chociażby z podlewaniem skwerów i kwiatów, generując oszczędności w budżecie miasta.  

Odpowiedź na wyzwanie powinna wpisywać się w temat rozwoju zielonych miejsc pracy. 
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14. Zaangażowanie przedsiębiorstw społecznych w recykling odpadów 

wielkogabarytowych 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Poręba 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój zielonych miejsc pracy 

OPIS PROBLEMU: 

Głównym problemem w obszarze funkcjonowania zielonych miejsc pracy na terenie gminy 
Poręba jest niska świadomość społeczna w zakresie możliwości recyklingu odpadów 
wielkogabarytowych, brak specjalistycznych zielonych miejsc pracy i możliwości wykorzystania 
korelacji podmiotów ekonomii społecznej dla celów związanych z ekologią i recyklingiem 
odpadów wielkogabarytowych. 

Wraz z wejściem w życie ustawy śmieciowej, obowiązkiem każdego obywatela jest segregacja 
różnego rodzaju odpadów. Większość ludzi zna zasady prawidłowej segregacji śmieci, które od 
wielu lat są powtarzane. Problem pojawia się, gdy chodzi o odpady wielkogabarytowe, których 
w ostatnich latach znacznie przybywa. 

Rynek odpadów wielkogabarytowych w ostatnich latach wzrósł w nieprzewidywanym przez 
nikogo i zaskakująco wysokim tempie. Wszystko wskazuje, że ze względu na dynamiczny 
wzrost konsumpcji w segmencie wyposażenia gospodarstw domowych i wzrastającą 
świadomość ekologiczną ten trend będzie kontynuowany w najbliższych latach. 

Miasta i gminy odpowiadają za odbiór śmieci wśród mieszkańców. Każdy mieszkaniec może 
więc oddać rzeczy niepotrzebne specjalnie wydelegowanemu do tego transportowi. Odpady 
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wielkogabarytowe są niewątpliwie uciążliwym problemem nie tylko dla mieszkańców, ale 
także dla władz miasta. 

Wywóz odpadów wielkogabarytowych nie jest zbyt częsty, dlatego w wielu miejscach można 
spotkać zalegające odpady na obrzeżach miast, w lasach czy na chodnikach. Odpady 
wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w domach, które ze względu na duże 
rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na 
śmieci. Są to m.in.: meble, materace, dywany, wózki dziecięce, stara stolarka okienna, suszarki 
na pranie, deski do prasowania, rowery, duże zabawki itp. 

Miasto Poręba organizuje zbiór odpadów wielkogabarytowych raz/dwa razy w roku. Jest to 
jednak niewystarczające, a problem odpadów pozostaje. Miasto posiada Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy miasta mogą bezpłatnie dostarczyć odpady. 
Nie każdy jednak dysponuje odpowiednim pojazdem do przewożenia takich przedmiotów, 
a zamówienie odpowiedniego transportu wiąże się z wysokimi kosztami. 

Na rynku wytworzyła się luka i problem z zagospodarowaniem tego rodzaju odpadu. Do tej 
pory był mielony i dodawany do produkcji RDF, jednak ze względu na niezbyt korzystne 
właściwości fizyko-chemiczne nie jest to dobry materiał do tego rodzaju zastosowań. 
Jednocześnie jest to odpad o dużym potencjale odzysku wielu surowców, co przy konieczności 
systematycznego powiększania poziomów odzysku oraz modelu gospodarki o obiegu 
zamkniętym praktyczne determinuje konieczność włączenia tego typu odpadu do procesu 
recyklingu. 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA: 

Obecnie odbiór odpadów wielkogabarytowych i ich rozbiórka jest realizowana przez dużą 
firmę zewnętrzną. Dotychczas odpady wielkogabarytowe oddawane są do przedsiębiorstwa 
komunalnego i nie podlegają recyklingowi. Do niedawna pracochłonny przerób tego materiału 
stanowił istotną barierę ekonomiczną, jednak w ostatnim czasie ceny odbioru wzrosły ponad 
dwukrotnie i obecnie powinny zapewnić opłacalność tej działalności. 

WYZWANIE: 

W jaki sposób zaangażować przedsiębiorstwa społeczne w tworzenie zielonych 
miejsc pracy związanych z recyklingiem odpadów wielkogabarytowych, tak aby 
stworzyć nowe możliwości zatrudnienia i ograniczyć zjawisko zanieczyszczenia 
miast i okolicznych terenów zielonych? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Jednym z możliwych rozwiązań jest zaangażowanie przedsiębiorstw społecznych w tworzenie 
zielonych miejsc pracy. Wykorzystanie w tym celu spółdzielni socjalnej, działającej 
w niedalekiej odległości od miasta Poręba, świadczącej usługi z zakresu recyklingu odpadów 
wielkogabarytowych, utrzymania obiektów wraz z terenami zielonymi, stworzy szansę 
zatrudniania m.in. osób wykluczonych, z niepełnosprawnością, mających trudności z wejściem 
na rynek pracy. Jednym z celów działania przedsiębiorstw społecznych jest integracja 
społeczna i zawodowa, działania na rzecz społeczności lokalnej. Wykorzystanie 
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przedsiębiorstwa społecznego pozwoli ograniczyć zjawisko zanieczyszczenia miasta 
i okolicznych terenów zielonych 

15. Odpady biodegradowalne w gospodarstwach domowych 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Godów 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój zielonych miejsc pracy 

OPIS PROBLEMU: 

Gmina Godów jako Gmina wiejska boryka się z bardzo dużą ilością odpadów 
biodegradowalnych, które generują duże koszty przerzucane na mieszkańców. Mieszkańcy 
w niewielkim procencie korzystają z kompostowników (niespełna 6% posesji zadeklarowało 
się, że posiada kompostowniki). Ciągle rosnąca ilość bioodpadów wpływa na wzrost ogólnej 
stawki przypadającej na mieszkańca za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

Źródło: https://godow.bip.net.pl/?c=1450 (Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy) 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

Sprawa była niejednokrotnie poruszana na wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy 
https://godow.bip.net.pl/?a=19904 (Pkt 4 protokołu). Urząd Gminy Godów zgodnie z 
regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Godów przyjętym Uchwałą Rady 
Gminy Godów nr XVIII/112/2020 z dnia 30 marca 2020 r., wprowadził właścicielom 
nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi częściowe zwolnienie z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy kompostują bioodpady w 
przydomowych kompostownikach z zachowaniem warunku, że na każdą osobę zamieszkałą 
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daną nieruchomość będzie przypadać co najmniej 0,5m³ pojemności kompostownika. 
Właściciel posesji kompostującej bioodpady ma możliwość pozbywania się zwiększonych 
sezonowo ilości tych odpadów, dostarczając je bezpośrednio do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. 

WYZWANIE: 

Jak zachęcić mieszkańców do efektywnego zagospodarowania odpadów 
biodegradowalnych za pomocą kompostowników, tak aby ograniczyć koszty ich 
utylizacji? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Wprowadzona ulga dla mieszkańców posiadających kompostowniki okazała się być 
niewystarczającym działaniem. Zaledwie 6,8% z 3582 domostw na terenie gminy 
zadeklarowało utylizowanie odpadów BIO w kompostownikach na terenie posesji, korzystając 
równolegle z możliwości samodzielnego wywozu ich nadwyżki do punktu selektywnej. Takie 
działanie skutkuje brakiem uzyskania zakładanego efektu w postaci zmniejszenia ilości 
bioodpadów koniecznych do utylizacji. 

Konieczne byłoby poszukanie rozwiązania, mechanizmu skutkującego wyposażeniem większej 
liczby domostw w kompostowniki o dobrze dobranych parametrach objętościowych, 
adekwatnych do posiadanego areału gospodarstwa przydomowego. Osiągnięcie 
oczekiwanego celu, tj. ilości bioodpadów, które musi zutylizować Gmina wymagałoby 
zastosowania innowacyjnego rozwiązania, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, co 
docelowo mogłoby się przyczynić również do utworzenia zielonych miejsc pracy na terenie 
gminy. Rozwiązanie problemu należałoby wesprzeć szeroką kampanią edukacyjną. 

 

16. Wykorzystanie odpadów zielonych 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Rybnik 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój zielonych miejsc pracy 

OPIS PROBLEMU: 

Bardzo duża ilość odpadów zielonych – rocznie ok. 130 ton samych ścinek drzew (liści 
z parków, drzew z wycinek pielęgnacyjnych) i problem z miejscem na ich składowanie. 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:  

Problem dotychczas nie był rozwiązywany w sposób systemowy. Drewno z wycinki 
pielęgnacyjnej przewożone jest na skład drzewa Zieleni Miejskiej, natomiast liście składowane 
są na kompostowni. 
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WYZWANIE:  

Jak zagospodarować dużą ilość odpadów zielonych w Rybniku (liści z parków, 
drzew z wycinek pielęgnacyjnych), aby ograniczyć problem z ich składowaniem i 
zredukować koszty po stronie miasta? 

WAŻNE INFORMACJE:  

Warto rozważyć zagospodarowanie odpadów zielonych jako potencjalnego surowca do 
ogrzewania domów i mieszkań. Mieszkańcy miasta Rybnika zmieniają nośniki energetyczne do 
ogrzewania ich domów/mieszkań na bardziej ekologiczne (np. gaz, pellet, pompy ciepła, 
podłączenie do ciepła sieciowego). W związku z powyższymi przewiduje się zwiększenie 
zapotrzebowania na pellet przez mieszkańców. Budowa instalacji do wykorzystania drewna 
pozyskanego z terenów, gdzie usunięcie drzew jest niezbędne, pozwoli wyjść naprzeciw tym 
trendom i wykorzystać drewno, które zmniejszy uzależnienie mieszkańców od korzystania 
z kopalnych źródeł energii, w tym przede wszystkim węgla kamiennego. 

Ze zmielonych opadłych liści można odzyskiwać celulozę, z której później produkowany byłby 
papier. Dzięki temu na raz zostałyby rozwiązane dwa problemy ekologiczne – opadłe liście 
przemieniłoby się na surowiec, a drzewa, z których zazwyczaj produkowany jest papier, nie 
byłyby wycinane. Na tak wytworzonym papierze można pisać, rysować i drukować. 

Powyższe działania zmierzają do wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego, tj. takiej, w której 
odpady stają się cennym surowcem do produkcji nowych dóbr, a zarazem ich wykorzystanie 
pozwala uniknąć niszczenia zasobów środowiska naturalnego – w tym wypadku usuwania 
drzew z miejsc, w których mają one wartość przyrodniczą, socjalną lub kulturalną. Tego typu 
mikroinnowacja uzupełniłaby system gospodarki odpadami w mieście. 

Odpowiedź na wyzwanie powinna wpisywać się w temat rozwoju zielonych miejsc prac. 

 

17. Lepsza segregacja śmieci w budynkach wielolokalowych 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Radlin 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój 

zielonych miejsc pracy 

OPIS PROBLEMU: 

Problem braku/niewłaściwej 

segregacji odpadów w 

punktach gromadzenia 

odpadów komunalnych w 

zabudowie wielolokalowej.  

WWW.UNSPLASH.COM 
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Chcielibyśmy uświadomić mieszkańcom, jaki wpływ na środowisko ma ilość produkowanych 

śmieci, by pokazać, jakie skutki ma nadmiar produkowanych odpadów i zachęcić do 

stosowania innych rozwiązań (np. materiałowe siatki na zakupy wielokrotnego użytku, siatki 

na warzywa i owoce zamiast worków foliowych).  

Chcielibyśmy rozwiązać problem niewłaściwej segregacji odpadów w punktach gromadzenia 

odpadów komunalnych w zabudowie wielolokalowej (altany śmietnikowe), poprzez podział na 

odpowiednie frakcje (pojemnik żółty, zielony, niebieski i brązowy).  

Segregacja odpadów jest istotna również z perspektywy Gminy, która musi osiągnąć 

odpowiedni poziom recyklingu. Niespełnienie tego wymogu wiąże się dla Gminy (więc też: 

mieszkańców) z nałożeniem kar. Jednocześnie nieodpowiednia segregacja może skutkować 

wszczęciem postępowania administracyjnego wobec konkretnego zarządcy. Może to 

przekładać się na kolejne wzrosty kosztów systemu.  

Obecnie stawka podstawowa wynosi 26,00 zł /mieszkańca, natomiast podwyższona (będąca 

wynikiem postępowania) wynosi 100,00 zł.  

Nie funkcjonują w Radlinie tzw. mini-osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów, 

gdzie można zatrudnić osobę przyjmującą odpady od mieszkańców, odpowiadającą za 

prawidłową segregację śmieci oraz pełniącą bieżący nadzór nad tymi miejscami i edukującą 

mieszkańców. Takie miejsca mogłyby zastąpić dotychczas istniejące punkty wyposażone 

w pojemniki na odpady poszczególnych frakcji, do których mieszkańcy sami wrzucają odpady, 

niejednokrotnie zupełnie przypadkowo. 

Źródło: kontrole miejsc zbierania odpadów, informacje od firmy realizującej usługę odbioru odpadów 

komunalnych na terenie miasta, zgłoszenia mieszkańców, dane własne gminy, raporty o stanie powietrza 

w regionie (Główny Inspektorat Sanitarny), alarmy smogowe, czujniki jakości powietrza w mieście. 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

• Przekazywanie dotacji miasta na realizację zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe (m.in. w sferze edukacji ekologicznej). 

• Prelekcje w szkołach i przedszkolach na temat właściwego sortowania śmieci  

• Artykuły na stronie internetowej miasta Radlin oraz Biuletynie. 

• Przygotowanie materiałów promocyjnych (kolorowanki, plany lekcji, ulotki, gry 

edukacyjne, plakaty na temat właściwej segregacji śmieci). 

• Teatrzyki w szkołach i przedszkolach w tematyce ekologicznej. 

• Konkursy plastyczne w tematyce ekologicznej. 

WYZWANIE: 

Jak rozwiązać problem niewłaściwej segregacji odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zabudowy wielolokalowej (bloków), tak by kształtować 

ekologiczne nawyki, ograniczać koszty odbioru odpadów i uzyskać efekt 

czystszego środowiska? 
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WAŻNE INFORMACJE: 

● Działanie wymaga realizacji na zasobach miejskich oraz spółdzielni mieszkaniowych. 

● wyrzucane odpady na osiedlach mieszkaniowych trafiają od różnych mieszkańców 

worki nie są znakowane np. kodami. 

 

18. Upowszechnienie idei zero waste wśród mieszkańców 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Radzionków/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie 

OBSZAR PROBLEMOWY: rozwój zielonych miejsc pracy  

OPIS PROBLEMU: 

Gmina Radzionków w dokumencie Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radzionków do 
roku 2020 jako pierwszy priorytet ekologiczny wybrała właśnie lepszą gospodarkę odpadami.  

Gospodarka środowiskowa w ujęciu statystycznym mierzona liczbą odpadów komunalnych 
zebranych w Radzionkowie w latach 2005–2012 wykazuje tendencję malejącą (spadek o 8%) 
z poziomu 249,6 kg do 229,4 kg na mieszkańca. Jak wynika z danych, Radzionków wykazuje 
potencjał na zmianę, ale tempo tej zmiany nie jest wystarczające.  

Z obserwacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że bardzo wiele rodzin 
ubogich oraz z niskim wykształceniem mimo niewielkich zasobów produkuje ogromną ilość 
śmieci i fatalnie gospodaruje posiadanymi zasobami. Problem zaczyna się już od robionych 
zakupów – zakupy robione są bez planu, kiedy co ugotują, jak coś wykorzystają. 

Z drugiej strony w mieszkaniu panuje często nieład, rzeczy nie mają swoich pojemników ani 
miejsca, a szkoda, bo to oznacza, że szklane pojemniki, butelki, pudełka nie są wcale 
wykorzystywane, tylko wyrzucane.  

Dzieciom kupowane są tanie, słabej jakości plastikowe zabawki, które po krótkim czasie psują 
się i są wyrzucane. O ile dzieci mają jakiś własny kąt, to zwykle nie różni się on od reszty 
mieszkania, brakuje tam kolorowych ozdób, pojemników na dziecięce zabawki i skarby. 

Dr inż. Maria Oszmiańska oraz mgr Albina Chajec-Kaczmarek z Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu przeprowadziły badania na temat wiedzy ekologicznej społeczeństwa. Wskazały 
one, że wraz ze wzrostem wykształcenia stan posiadanej wiedzy ekologicznej był wyższy. 
Badania pokazały również, że trend zmian zachowań na bardziej ekologiczne jest dużo wyższy 
u osób w dobrej sytuacji materialnej, a najniższy u osób ubogich.  

Z Programu Wspierania Rodziny w Gminie Radzionków na lata 2017–2019 wynika, że 
w Radzionkowie jest ok. 177 rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej (MRPiPS 
2018). Trudna sytuacja życiowa mieszkańców tych obszarów gminy, która może skutkować 
wykluczeniem społecznym, wynika najczęściej z ubóstwa. Dane OPS w Radzionkowie (MRPiPS 
oraz dane OPS Radzionków z 2018 r.) wskazują, że 381 osób korzysta ze wsparcia 
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finansowego. Są to najczęściej osoby bezrobotne i bierne zawodowo. Z danych PUP z 2019 r. 
wynika, że najwięcej osób pozostających bez pracy posiada ukończone jedynie gimnazjum 
albo też ma brak formalnego wykształcenia. 

Powyższe dane i obserwacje pracowników OPS wskazują, że najpilniejszą potrzebę 
podniesienia świadomości ekologicznej zauważa się właśnie u osób z niskim wykształceniem 
oraz dotkniętych ubóstwem.  

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:  

Ekologia jest wciąż nowym zagadnieniem, na które gminy wciąż szukają nowych pomysłów. 
Dotychczas stosowane strategie to zwiększanie terenów zielonych, rekreacyjnych oraz 
segregacja śmieci.  

Mimo że pracownicy OPS-u dostrzegają problem nadprodukcji śmieci i bardzo słabego 
wykorzystywania posiadanych zasobów, to do tej pory nie znalazły się sposoby ich 
rozwiązania. Każdy z pracowników na swoje zadania i nie za bardzo jest komu przypisać 
zadania związane z ekologią.  

WYZWANIE:  

W jaki sposób przekonać mieszkańców Radzionkowa do zero waste i 
wykorzystywania posiadanych zasobów, po to, aby zadbać o środowisko 
naturalne i zmniejszyć ilość odpadów w miejscowości, angażując w działania 
klientów OPS?  

WAŻNE INFORMACJE: 

Ważne dla Zamawiającego jest wprowadzenie zmiany w sposób praktyczny i całościowy, 
niewymagający inwestowania w dodatkowe zasoby (np. zwiększenia wysokości zasiłków lub 
zapisywania na dodatkowe kursy czy do szkół), tylko raczej o zmianę stylu życia klientów 
i pokazanie im, ile już mają oraz z ilu aktualnie dostępnych możliwości nie korzystają, bo nie 
potrafią lub nie mają na ten temat wiedzy, np. na temat idei zero waste. 

Odpowiedź na wyzwanie powinna wpisywać się w temat rozwoju zielonych miejsc pracy.  
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Społeczne skutki ubóstwa energetycznego 

Ubóstwo energetyczne to problem w zaspokojeniu potrzeb gospodarstwa domowego 
w zakresie ogrzewania i energii elektrycznej. Większość definicji tego zjawiska skupia się na 
powiązaniu niskich dochodów gospodarstwa i wysokich kosztów energii, które zwykle są 
wynikiem niskiego standardu energetycznego budynku. 

W Polsce zjawisko to zwykle omawia się w kontekście fatalnej jakości powietrza w sezonie 
grzewczym, za co odpowiada niska emisja. Jej źródłem jest masowe stosowanie 
pozaklasowych kotłów i pieców spalających paliwa złej jakości, czasem także odpady. 
Częściowo jest to wywołane właśnie ubóstwem energetycznym, które uniemożliwia 
dotkniętym nim osobom termomodernizację budynku oraz wymianę źródła ciepła 
i korzystanie z paliw dobrej jakości. Szacuje się, że ubóstwo energetyczne dotyka 
w województwie śląskim około 10% gospodarstw domowych. Dominują wśród nich osoby 
utrzymujące się ze świadczeń społecznych (zwłaszcza z renty), mieszkające samotnie na wsi, 
w stosunkowo dużych budynkach wybudowanych w latach 1946–1980. 

Przykładowe problemy: 

• Brak powszechnie obowiązującej definicji ubóstwa energetycznego. 

• Brak rzetelnej wiedzy w gminach o skali ubóstwa energetycznego na danym terenie. 

• Ubóstwo energetyczne jest bezpośrednim determinantem stosowania gorszej jakości 
paliw lub spalania odpadów. 

• Ogromne koszty termomodernizacji, biorąc pod uwagę przeciętny koszt jednostkowy 
i szacowaną skalę problemu 

WWW.UNSPLASH.COM  
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19. Upowszechnienie małych usprawnień energetycznych 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Rybnik 

OBSZAR PROBLEMOWY: niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego 

OPIS PROBLEMU:  

Problem ubóstwa energetycznego najczęściej mierzony jest miarą Wysokie Koszty–Niskie 
Dochody (WK–ND). Jednym ze źródeł tego zjawiska jest stan techniczny budynku, rodzaj i stan 
wykorzystywanych urządzeń lub stosowanych rozwiązań technicznych powodujących wysokie 
koszty utrzymania. Jednym ze sposób możliwych do podjęcia są działania inwestycyjne, 
polegające na gruntownej przebudowie/remoncie budynku lub zmianie źródła ciepła. Możliwe 
są także działania polegające na podejmowaniu ulepszeń/usprawnień wymagających 
mniejszego zaangażowania środków finansowych, a przyczyniających się do zmniejszenia 
zużycia energii elektrycznej i cieplnej w budynku. 

Usprawnienia energooszczędne w gospodarstwach domowych polegają na wymianie 
nieefektywnych energetycznie elementów wyposażenia mieszkania, które często przyczyniają 
się do problemów z zaspokojeniem potrzeb energetycznych. Wymaga analizy wydatków na 
energię oraz sposobu korzystania z niej, a także instalacji najbardziej potrzebnych usprawnień 
energooszczędnych. W tej grupie działań mieści się np.: zainstalowanie termostatów, 
wymiana żarówek, wymiana starej lodówki na energooszczędną.  

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:  

Problem dotychczas nie był rozwiązywany w sposób systemowy. 

WYZWANIE:  

W jaki sposób wesprzeć mieszkańców Rybnika w zakresie małych usprawnień 
energetycznych, aby mogli zaspokajać swoje potrzeby grzewcze w sposób 
bardziej oszczędny, efektywny i niskobudżetowy? 

WAŻNE INFORMACJE:  

Brak informacji o skali potrzeb tego rodzaju. 

 

20. Narzędzie do weryfikowania zjawiska ubóstwa energetycznego 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Rybnik 

OBSZAR PROBLEMOWY: niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego 
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OPIS PROBLEMU:  

Jednym z kluczowych zagadnień pojawiających się podczas dyskusji nad problemem ubóstwa 
energetycznego jest metodologia określania tego zjawiska i wielkość grupy objętej tym 
problemem w warunkach lokalnych. Z relacji wielu mieszkańców wynika, że w ich odczuciu są 
one dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego, pomimo iż oficjalnie stosowane mierniki 
na to nie wskazują. U wielu mieszkańców istnieje obawa przed zmianą źródła węglowego na 
źródło niegenerujące problemu niskiej emisji właśnie z powodów finansowych (zarówno na 
etapie inwestycyjnym, jak również na etapie operacyjnym). Obecnie trudno jest określić, czy 
te obawy wynikają rzeczywiście z obiektywnych czynników, czy też raczej z błędnej hierarchii 
potrzeb, tzn. mieszkańca de facto stać na czyste źródło ogrzewania, ale woli dostępne środki 
przeznaczać na coś innego, w jego ocenie ważniejszego. 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:  

Do tej pory w ocenie zjawiska bazowano na danych wskazywanych w różnego rodzaju 
opracowaniach, według których zjawisko ubóstwa energetycznego w województwie śląskim 
jest najmniejsze w kraju i odsetek osób nim dotkniętych jest stosunkowo niewielki. Z relacji 
mieszkańców wynika, że zjawisko ubóstwa energetycznego może mieć o wiele szerszy zasięg 
niż wskazywałyby to dotychczasowe opracowania. Problemem jest brak szczegółowych 
danych na poziomie lokalnym. 

 WYZWANIE:  

W jaki sposób faktycznie zweryfikować zjawisko ubóstwa energetycznego w 
Rybniku, tak aby powstało narzędzie umożliwiające mieszkańcom i władzom 
publicznym podejmowanie racjonalnych działań w zakresie polityki związanej z 
poprawą jakości powietrza? 

 

21. Doradztwo termomodernizacyjne dla mieszkańców 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Godów 

OBSZAR PROBLEMOWY: niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego 

OPIS PROBLEMU: 

Gmina Godów od lat boryka się z problemem ograniczania niskiej emisji, stanowiąc czołowe 
miejsce w rankingach ogólnopolskich i europejskich. 

Jakość powietrza atmosferycznego na terenie gminy Godów jest warunkowana przez 
charakter urbanistyczny gminy. Dominuje zabudowa jednorodzinna, źródła ciepła 
w  decydowanej większości stanowią indywidualne kotłownie węglowe. 

Jakość powietrza jest kształtowana przez kilka czynników: 
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● Emisje z kotłowni indywidualnych (w tym kotłowni w budynkach użyteczności 
publicznej). 

● Emisje z pobliskiej elektrowni węglowej Dětmarovice. 
● Emisje z ruchu pojazdów silnikowych w ruchu lokalnym i tranzytowym. 

Kotły, piece na węgiel i miał węglowy stanowią główne źródła energii cieplnej w budynkach 
mieszkalnych. Pomimo że cała gmina jest w zasięgu dystrybucyjnej sieci gazowej, gaz ziemny 
używany jest do ogrzewania w mniejszości. W gminie nie ma kotłowni centralnych ani 
systemu centralnej dystrybucji ciepła, dlatego również szkoły oraz inne budynki użyteczności 
publicznej ogrzewane są głównie za pomocą instalacji wykorzystujących węgiel. Sumaryczny 
udział węgla w strukturze paliw wykorzystywanych na terenie gminy oszacowano na ok. 90%. 
Na terenie gminy działa stacja monitorowania powietrza, która potwierdza wysokie poziomy 
zanieczyszczenia powietrza. Średnie roczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 mieściły się 
w roku 2013 w przedziale od 74% do 145% poziomu dopuszczalnego. Punkt pomiarowy na 
terenie Godowa wykazuje systematycznie bardzo wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10. 
Przekroczenia dobowe w roku 2013 zostały odnotowane 123 razy przy wartości dopuszczalnej 
35. Ustawicznie były też przekraczane wartości dopuszczalne stężenia benzopirenu. W roku 
2013 sektor publiczny zużył ok. 3290 MWh energii finalnej, z tego 1083 MWh energii 
elektrycznej oraz 2207 MWh energii cieplnej oraz spowodował emisję 1562 ton dwutlenku 
węgla. Sektor gospodarczy zużył sumarycznie 8497 MWh energii, tego 1500 MWh energii 
elektrycznej i 6996 MWh energii cieplnej oraz wyemitował 2986 ton CO2. Sektor mieszkalny 
wraz z rolnictwem był konsumentem 110566 MWh energii cieplnej oraz 10982 MWh energii 
elektrycznej. Spowodował sumaryczną emisję 43385 ton dwutlenku węgla. W transporcie, 
liczonym jako całość, sumarycznie zużyto 28597 MWh energii oraz wyemitowano 7422 ton 
dwutlenku węgla. Łącznie w gminie zostało zużyte ok. 161 tys. MWh energii finalnej, z tego 
prawie 13,5 tys. MWh energii elektrycznej, 28,5 tys. MWh energii w transporcie oraz 120 tys. 
MWh energii cieplnej. Emisja całkowita wyniosła ponad 55,3 tys. ton dwutlenku węgla. 

Mieszkańcy nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat skutków niskiej emisji, jej wpływu na 
jakość życia, a przede wszystkim na zdrowie zarówno osób starszych, jak i dzieci. Ignorowanie 
bądź bagatelizowanie problemu niskiej emisji można dostrzec co roku. Brak spadku 
emitowanego smogu na terenie gminy Godów pomimo podejmowanych przez Gminę działań 
zarówno tych związanych z dotacjami do wymiany źródeł ciepła, jak i działań edukacyjnych 
odzwierciedla poziom bagatelizowania wpływu niskiej emisji na mieszkańców. Zdiagnozowano 
także niski poziom świadomości wśród mieszkańców dotyczący możliwości w zakresie działań 
ekologicznych, związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działania z zakresu 
termomodernizacji, oszczędzania wody, energii itp. Wiedza mieszkańców w tym zakresie jest 
niepełna, a w niektórych grupach społecznych znikoma. Mieszkańcy nie angażują się 
w kampanie społeczne, nie biorą także udziału w ankietyzacjach. Ponadto do końca nie są 
świadomi, jakie obowiązki nakłada na nich wprowadzona ustawa antysmogowa. Zauważono 
także, że mieszkańcy nie bardzo orientują się, gdzie można znaleźć informacje dotyczące 
możliwości pozyskania dofinansowania, a tym samym nie znają zasad realizacji dofinansowań 
z programów rządowych czy gminnych oraz wymagań z nimi związanych. Gmina nie posiada 
inwentaryzacji budynków w zakresie potrzeb związanych z działaniami 
termomodernizacyjnymi, co uniemożliwia doprecyzowania strategii działania w zakresie 
wsparcia finansowego, jak i edukacyjnego mieszkańców oraz ich angażowania w możliwe, 
dostępne dla konkretnego przypadku formy wsparcia, m.in. poprzez uczestnictwo 
w projektach z zakresu ograniczania niskiej emisji dostępnych dla mieszkańców gminy Godów. 
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Źródło: Urząd Gminy Godów; Raport: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/dbaj-o-zdrowie-nie-
oddychaj.html,https://aero7.pl/aktualnosci/najbardziej-zanieczyszczone-miasta-polski-i-europy,  

https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,najbardziej-rakotworcze-
powietrze-w-polsce--pas-prezentuje-ranking-miast,1629.html 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

Gmina Godów w latach 2015–2018 prowadziła kampanie edukacyjne dla mieszkańców 
z zakresu ekologii i zdrowia oraz organizowała spotkania informacyjne dla mieszkańców 
w zakresie ekologicznych metod palenia. 

W przeciągu ostatnich dwóch lat w przedszkolach na terenie gminy zainstalowano urządzenia 
do pomiaru jakości powietrza, tak aby najmłodsi mieszkańcy mogli przebywać na powietrzu, 
które nie będzie dla nich szkodliwe. 

Od 1 września 2020 roku w Gminie Godów otwarto punkt konsultacyjny programu „Czyste dla 
mieszkańców Gminy”, w ramach którego mieszkańcy mogą uzyskać informacje oraz pomoc 
w zakresie wypełnienia i składania wniosku o dofinansowanie. 

Gmina Godów angażowała się i uczestniczyła w akcjach „Mobilne biuro Czystego Powietrza”; 
prowadziła kampanię „Nie truj sąsiada” w ramach działań całego Subregionu Zachodniego na 
rzecz walki z niską emisją. Ponadto pracownicy Urzędu Gminy uczestniczyli w szkoleniach 
dotyczących problemu niskiej emisji. 

Wśród mieszkańców przeprowadzona została także ankietyzacja dotycząca planów 
związanych z wymianą źródeł ciepła oraz innych potrzeb mieszkańców związanych z ekologią, 
m.in. działań w zakresie oszczędności energii czy chęci skorzystania z programów, np. „Stop 
Smog”, który jak dotąd spotyka się z małym zainteresowaniem.  

Gmina Godów od lat prowadzi także działania związane z ograniczeniem niskiej emisji. 
Opracowywany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji na poszczególne lata, który zakłada 
udzielanie dotacji mieszkańcom do wymiany kotłów na urządzenia ekologiczne. Zakres 
ilościowy działań w danym roku dyktują możliwości budżetowe Gminy. Mieszkańcy często 
korzystają z tej formy wsparcia, jednakże napotykają oni na problemy związane ze zbyt dużą 
ilością formalności, np. związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej. 

WYZWANIE: 

Jak pomóc najuboższym mieszkańcom gminy w zrealizowaniu inwestycji 
termomodernizacyjnej, tak aby faktycznie mogły skorzystać z programów 
wsparcia i ograniczyć negatywny wpływ na zdrowie? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Najtrudniej dotrzeć w zakresie świadomości proekologicznej, uwarunkowań prawnych oraz 
możliwych form wsparcia planowanych działań do ludzi najuboższych. 

Przeprowadzane ankietyzacje na potrzeby pisanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej czy 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji spotkały się ze znikomym odzewem, podobnie jak 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj.html
https://aero7.pl/aktualnosci/najbardziej-zanieczyszczone-miasta-polski-i-europy
https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,najbardziej-rakotworcze-powietrze-w-polsce--pas-prezentuje-ranking-miast,1629.html
https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,najbardziej-rakotworcze-powietrze-w-polsce--pas-prezentuje-ranking-miast,1629.html
https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,najbardziej-rakotworcze-powietrze-w-polsce--pas-prezentuje-ranking-miast,1629.html
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przeprowadzone rozeznanie dotyczące chęci uczestnictwa w programie „Stop Smog” 
dedykowanym dla osób objętych ubóstwem energetycznym. Z uwagi na fakt, że 
niewystarczające okazały się formy dotarcia do mieszkańców praktykowane przez 
rozprowadzanie ulotek, broszur informacyjnych, konieczne byłoby stworzenie innowacyjnej 
formy dotarcia do mieszkańców. 

Oczekiwanym celem byłoby wyszukanie instrumentów inwestycyjnych, komponentów 
doradczych i edukacyjnych charakteryzujących się podejściem indywidualnym do osób 
ubogich energetycznie, skutkujących podjęciem działań i docelowo spadkiem niskiej emisji na 
terenie gminy. 
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Niski wskaźnik zatrudnienia 

osób 50+ 

Śląsk wyróżnia się na tle pozostałych województw 
jako region z najniższym wskaźnikiem 
zatrudnienia osób w wieku 50+. W 2019 roku 
wynosił on 26,8% wobec 32,6% w skali całego 
kraju. Na terenie Śląska mieszka ponad 1,7 mln 
osób w wieku 50+. W grupie tej jest 459 tys. osób 
pracujących, 5 tys. osób bezrobotnych oraz 
ponad 1,2 mln osób biernych zawodowo. Stopa 
bezrobocia w grupie 50+ w województwie śląskim 
wynosiła 1,1% i była znacznie niższa niż w skali 
kraju (2,2%). Niski wskaźnik zatrudnienia osób 
powyżej 50 roku życia jest więc w mniejszym 
stopniu związany z bezrobociem rejestrowanym, 
a w większym z bezrobociem ukrytym (np. 

kobiety pozostające na utrzymaniu mężów) i dużą 
grupą osób biernych zawodowo (m.in. emeryci, renciści). Zainteresowanie pozostawaniem 
aktywnym zawodowo pomimo przejścia na emeryturę wydaje się być w niektórych grupach 
niewielkie, np. wśród emerytów górniczych, dla których aspekt ekonomiczny bardzo często 
nie jest czynnikiem motywującym do podjęcia dodatkowego zatrudnienia. Znaczenie dla 
aktywności zawodowej osób w wieku 50+ ma także ocena ich pracy. Z jednej strony 
pracodawcy pozytywnie opiniują kompetencje i cechy pracowników z tej grupy. Postrzegają 
ich m.in. jako osoby z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi, posiadające wiedzę i 
doświadczenie zawodowe czy potrafiące podejmować decyzje. Z drugiej strony osoby w wieku 
50+ są postrzegane przez pracodawców jako mające pewne trudności w dopasowaniu się do 
zmian technologicznych, niewystarczająco kreatywne i innowacyjne, a także w niewielkim 
stopniu zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. 

Przykładowe problemy: 

Duża grupa osób przechodzących na emeryturę w młodym wieku. 

• Niski poziom motywacji do podejmowania aktywności zawodowej wśród emerytów 
w wieku 50+. 

• Brak kompetencji adekwatnych do potrzeb rynku pracy. 

• Oczekiwania społeczne wobec osób w wieku 50+ związane z opieką nad osobami 
zależnymi. 

• Stan zdrowia jako bariera w podejmowaniu aktywności zawodowej przez osoby 
w wieku 50+. 
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22. Nowe technologie dla pracowników 50+ 

ZAMAWIAJĄCY: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Żory) 

OBSZAR PROBLEMOWY: niski wskaźnik zatrudnienia osób 50+  

OPIS PROBLEMU: 

Automatyzacja, robotyzacja i nowe technologie od kilku lat wkraczają wielkimi krokami do 
gospodarki, generując istotne zmiany na rynku pracy. Szczególnie zagrożeni są pracownicy 
50+, którzy mają znaczące trudności z oswajaniem tych technologii.  

„Analizy OECD prowadzone w oparciu o badanie umiejętności osób dorosłych (PIAAC) 
sugerują, że około 31% pracowników w Polsce jest narażonych na wysokie ryzyko 
automatyzacji zajmowanych przez nich miejsc pracy, a kolejne 20% stoi w obliczu istotnych 
zmian zadań zawodowych z powodu automatyzacji. Wartości te przewyższają średnią OECD”. 
(OECD (2019), OECD Skills Strategy Poland: Assessment and Recommendations, OECD Skills 
Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b377fbcc-en.)  

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 opracowana przez MEN 
(http://www.kwalifikacje.gov.pl/images/zsu.pdf) potwierdza powyższe oraz uwypukla wagę 
problemu, wskazując konieczność poszukiwania rozwiązań w tym zakresie. ZSU wśród wyzwań 
związanych z rozwojem umiejętności stawia m.in.: niski udział osób dorosłych w uczeniu się, 
szczególnie wśród pracowników starszych i osób o niskich kwalifikacjach; niewykorzystany 
w pełni potencjał edukacji pozaformalnej oraz nierówne szanse w dostępie do możliwości 
rozwoju odpowiednich umiejętności na wszystkich etapach życia. Wskazując przy okazji, że 
jednym z wyzwań związanych z zasobami umiejętności jest znaczny odsetek osób dorosłych 
z niskim poziomem umiejętności zawodowych, kluczowych, podstawowych i cyfrowych, 
zwłaszcza wśród osób starszych. Zawiera ona także szereg rekomendacji i kierunków działania 
w ramach wyznaczonych priorytetów.  

Według badań przeprowadzonych na zlecenie WUP w Katowicach: „niedobór kompetencji 
jako powód trudności w pozyskaniu pracowników wskazywano przede wszystkim w przypadku 
stanowisk produkcyjnych i wspomagających (33,8%), specjalistycznych (21,3%), usługowych 
i wspomagających (19,4%). Pracodawcy oczekują od pracowników (bez względu na 
stanowisko) takich kompetencji jak: wiedza specjalistyczna i doświadczenie, rzetelność 
i sumienność w wykonywaniu powierzonych funkcji, zadań i obowiązków oraz umiejętność 
szybkiego uczenia się”.  

Tego typu oczekiwania, po uzupełnieniu kompetencji, są w stanie nadal realizować osoby 50+, 
na co wskazuje m.in. badanie Postawy pracodawców wobec seniorów na rynku pracy 
przeprowadzone przez Work Service: „Jeżeli spojrzymy na motywację pracodawców, którzy 
zatrudniają pracowników 50+, to najczęściej podawanym powodem jest ich duże 
doświadczenie zawodowe, na co wskazuje 32,1% badanych. Dla co piątej firmy decydujące 
jest ich zaangażowanie w realizację zadań. Co ważne dla przedsiębiorców to fakt, że starsi 
pracownicy rzadziej zmieniają pracę”.   
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Wielu starszych pracowników jednak boi się pracy w młodym, dynamicznym zespole. 
(https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/dlaczego-nie-chce-pracowac-w-mlodym-dynamicznym-
zespole-czyli efektywna-praca-w-zespolach-0). Ponadto osoby 50+ często obawiają się 
technologii. Oczekiwanie względem nich, że będą obsługiwały ją z taką sprawnością jak osoby 
młodsze, może być nieosiągalne. Dlatego istotne wydaje się utworzenie pomostu między nimi, 
aby mogli sprawnie pracować i realizować swoje doświadczenie i umiejętności w zespole ludzi 
w różnym wieku.  

Ponadto osoby 50+ bardzo często dysponują wysokimi umiejętnościami i doświadczeniem 
technicznym i manualnym – to praktycy, nierzadko złote rączki. Te umiejętności stanowią 
wysoki potencjał dla firm, który wydaje się niezwykle cennym zasobem do wykorzystania –  
zarówno jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników, ale też utrzymanie obecnie 
pracujących w aktywności zawodowej. Nie wydaje się jednak kierunkiem słusznym wdrażanie 
osób starszych w aktywności, takie jak p..: nauka programowania, znajomość uczenia 
maszynowego czy inne aspekty nowych technologii wymagające głównie aktywności 
intelektualnej – mogą one stanowić zbyt wysoki próg wejścia. Wykorzystanie 
dotychczasowych umiejętności i wiedzy oraz ich wzmocnienie poprzez znajomość bardziej 
technicznych i mechanicznych zastosowań nowych technologii stanowią tutaj szansę 
utrzymania się w aktywności zawodowej zarówno dla osób 50+, jak i ich obecnych 
pracodawców.  

Kompetencje przyszłości, czyli kreatywność, empatia, umiejętność pracy zespołowej, 
elastyczność, umiejętność krytycznego myślenia czy zdolność perswazji (raport Future of Jobs 
Światowe Forum Ekonomiczne, 2018) oraz wzmocnienie pracowników pod kątem znajomości 
nowych technologii w dziedzinach technicznych (cnc, druk 3d, laser, itp) stanowią w tym 
wypadku szansę na umożliwienie osobom 50+ sprawnego przekwalifikowania lub utrzymania 
obecnych stanowisk.  

Prowadzenie platformy pośrednictwa pracy – zorydopracy.pl, grupy lokalnych 
przedsiebiorców w mediach społecznościowych 
(https://www.facebook.com/groups/1362932733903002/) oraz kontakty z instytucjami 
otoczenia biznesu, organizacjami, pracodawcami i pracownikami dają nam wgląd w obecną 
sytuację dotyczącą zatrudnienia i utrzymania pracowników 50+, pomagają zdefiniować 
problem i naprowadzają na wyżej opisane wnioski.  

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:  

Są realizowane programy mające na celu niwelowanie problemów związanych 
z analfabetyzmem cyfrowym wśród osób 50+. Projekty są krótkotrwałe i nie rozwiązują 
problemów w długim okresie czasu.  

WYZWANIE:  

W jaki sposób oswoić pracowników 50+ do pracy z nowymi technologiami, aby 
dać im nowe możliwości zatrudnienia i wydłużyć ich aktywność zawodową? 
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WAŻNE INFORMACJE:  

Kompetencje komunikacyjne pracowników 50+ mogą stanowić istotną barierę. Ważne jest 
stworzenie intuicyjnych programów/aplikacji, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy i są 
dostosowane do możliwości osób 50+.  
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Niski wskaźnik zatrudnienia kobiet 

W województwie śląskim pracuje około 46% kobiet w wieku produkcyjnym. Dla porównania – 
aktywnych zawodowo mężczyzn jest 61%. Kobiety wykonują zawody o innym charakterze niż 
mężczyźni. Dodatkowo znacznie częściej zatrudniane są na niepełny etat. Poza pracą 
zawodową w większości przypadków to one zajmują się dziećmi i opiekują osobami 
z niepełnosprawnością czy starszymi członkami rodziny. Mniej zarabiają i otrzymują niższe 
świadczenia emerytalne. Wiele kobiet z województwa śląskiego – bo aż 53% wobec 64% 
w skali całego kraju – wskazało, że na utrzymanie domu powinni zarabiać zarówno mężczyźni, 
jak i kobiety. Jednak prorodzinne ulgi i świadczenia państwowe zachęcają do pozostania 
w domu i niepodejmowania zatrudnienia. W wyniku tego pojawiają się problemy, takie jak 
psychiczna stagnacja czy trudności w powrocie na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. 
Żłobki oraz opiekunki dziecięce wciąż pozostają często poza finansowym zasięgiem kobiet 
samotnie wychowujących potomstwo. Nierzadko pojawia się również kwestia 
niedopasowania usług do potrzeb. Ponadto po powrocie do pracy, gdy zachodzi konieczność, 
kobiety muszą godzić obowiązki zawodowe z opieką nad chorymi dziećmi. 

Przykładowe problemy: 

• Niski wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku 50-60 lat z uwagi na sprawowanie opieki 
nad starszymi członkami rodziny. 

• Niższy – niż u bezdzietnych kobiet – wskaźnik zatrudnienia matek dzieci poniżej 6. roku 
życia. 

• Niższy – w stosunku do mężczyzn – odsetek kobiet pracujących na pełny etat w okresie 
po narodzinach dziecka. 

• Wysokie poparcie dla tradycyjnego podziału ról. 

• Niski wskaźnik zatrudnienia kobiet z grup wrażliwych (seniorki, samotne matki, kobiety 
z niepełnosprawnościami, emigrantki). 
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23. Wsparcie kobiet w organizacji opieki nad dziećmi lub osobami 

zależnymi 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Tychy  

OBSZAR PROBLEMOWY: niski wskaźnik zatrudnienia kobiet  

OPIS PROBLEMU: 

Nadal stosunkowo niska jest aktywność zawodowa kobiet. W II kwartale 2020 roku wskaźnik 
zatrudnienia kobiet wyniósł 45,7% natomiast wskaźnik zatrudnienia mężczyzn 62,6%. 
W mieście Tychy występuje zjawisko niskiego bezrobocia przy jednoczesnym wysokim 
wskaźniku bezrobotnych kobiet, a niskim wskaźniku ich zatrudnienia. 

Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest konieczność przejęcia opieki nad osobami 
zależnymi przez kobiety. Głównym problemem jest jednak godzenie ról zawodowych z opieką 
nad dziećmi w wieku wieku 3–8 lat, zwłaszcza w niestandardowych godzinach pracy. Istnieją 
bowiem placówki opiekuńcze (żłobki, przedszkola), lecz żadna z nich nie zapewnia opieki 
w godzinach wczesno porannych, późno popołudniowych czy nocnych. 

Miasto Tychy od kilku lat cechuje się dynamicznym rozwojem społeczno-gospodarczym, który 
koreluje z coraz niższą stopą bezrobocia. Dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, 
obecność terenów inwestycyjnych powodują nieustanny rozwój gospodarczy. Sytuacja na 
rynku pracy w ostatnich latach jest bardzo pozytywna. Na koniec 2020 roku stopa bezrobocia 
w mieście Tychy wynosiła 2%, natomiast na 30 września br. wzrosła do 3%, ale jest ona nadal 
niższa niż w kraju.  

Niestety w dalszym ciągu widoczna jest feminizacja bezrobocia. Biorąc pod uwagę kryterium 
płci, dominują kobiety, które stanowią w przypadku miasta Tychy od lat średnio 55% do nawet 
65% ogółu bezrobotnych, na koniec 31 października br. kobiety stanowiły 56%. 

Wynika to z faktu, że lokalny rynek pracy największą liczbę ofert pracy kieruje do 
przedstawicieli wielkich grup zawodowych, takich jak: operatorzy i monterzy maszyn 
i urządzeń, pracownicy wykonujący prace proste, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 
pracownicy usług i sprzedawcy. Największa liczba ofert pracy w przypadku elementarnych 
grup zawodowych dotyczyła pracy w zawodach: magazynierzy i pokrewni oraz operatorzy 
maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali. Znaczna liczba ofert pracy, biorąc pod 
uwagę oba (oferty dostępne w PUP i Internecie) źródła ofert pracy, dotyczyła pracy 
w zawodach: operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej 
niesklasyfikowani, ręczni pakowacze i znakowacze, robotnicy wykonujący prace proste 
w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani, technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie 
indziej niesklasyfikowani, monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani oraz ustawiacze 
i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni. 

Podsumowując, lokalny rynek pracy generuje miejsca pracy niesprzyjające kobietom często ze 
względu na środowisko pracy, ale przede wszystkim na godziny pracy, tj. zmianowość – 
3 zmiany w sektorze produkcyjnym i 2 zmiany w sektorze usług i sprzedaży. Natomiast 
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istniejące placówki opiekuńcze/edukacyjne nie dają możliwości wsparcia w opiece nad 
dziećmi dla rodziców, którzy pracują w systemie pracy zmianowej. Problem ten dotyczy 
zarówno kobiet samotnie wychowujących dzieci, jak również rodzin, w których oboje rodzice 
zatrudnieni są w systemie zmianowym. 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:  

Działania na rzecz wzrostu zatrudnienia kobiet na lokalnym rynku pracy podejmowane są od 
lat, głównie przez instytucje rynku pracy. Dotychczasowa działania skupiały się głównie na 
uzupełnieniu lub nabyciu przez kobiety kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego 
lub przekwalifikowaniu zawodowym umożliwiającemu powrót na rynek pracy.  

Podejmowano również działania celem zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi, zarówno do 
lat 3, jak i w wieku przedszkolnym (tworzenie miejsc opieki przez podmioty prywatne przy 
wsparciu środków UE). 

WYZWANIE:  

Jak pomóc mieszkańcom Tychów zorganizować opiekę nad małoletnimi dziećmi 
(w wieku 3–8 lat) lub osobą zależną, tak by mogły podjąć pracę w 
niestandardowych godzinach pracy w realiach lokalnego rynku pracy (pracy 2 
lub 3 zmianowej)? 

 

24. Wsparcie kobiet w powrocie na rynek pracy po urlopie 

macierzyńskim 

ZAMAWIAJĄCY: Fundacja 
STAJNIA (Siemianowice 
Śląskie) 

OBSZAR PROBLEMOWY: 
niski wskaźnik zatrudnienia 
kobiet 

OPIS PROBLEMU: 

Obserwacje prowadzone za 
granicą i w Polsce od lat 
pokazują złożony problem 
powrotu kobiet po urlopie 
macierzyńskim na rynek 
pracy. W przypadku województwa śląskiego szczególnie niepokojące wydają się dane 
dotyczące niższej od średniej krajowej aktywności zawodowej kobiet [1]. Na powyższą 
sytuację nakładają się między innymi czynniki związane z: 

WWW.UNSPLASH.COM 



 

str. 52 
 

• Ograniczonym dostępem do bezpłatnych usług opiekuńczych oraz funkcjonowaniem 

świadczeń dla osób wychowujących dzieci. 

• Społecznie akceptowanym i stosowanym podziałem obowiązków w rodzinie (zwłaszcza 

w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i osobami starszymi) oraz poza rodziną, 

który przypada na kobiety. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie aktywności kobiet z rynku pracy jest 
„Program Rodzina 500+”. Działanie to nie tylko zwiększyło odpływ z zatrudnienia i bezrobocia, 
ale przede wszystkim przeniosło kobiety do bierności zawodowej. W obecnym kształcie 
system świadczeń rodzinnych w Polsce powoduje nieopłacalność podejmowania pracy przez 
część rodziców, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę koszt zapewnienia opieki dzieciom 
w żłobkach i przedszkolach oraz inne koszty wiążące się z podjęciem zatrudnienia. Według 
modelu podaży pracy prezentowanego podczas seminarium „»Rodzina 500+« a sytuacja 
kobiet na rynku pracy” organizowanego przez Instytut Badań Strukturalnych program 
ograniczy zatrudnienie o około 235 tys. osób w okresie kilku lat, a ograniczenie aktywności 
w największym stopniu dotyczyć będzie kobiet (230 tys.) – głównie tych z niższym lub średnim 
wykształceniem oraz mieszkających na wsi lub w małym mieście [2]. 

Od strony osobistej i psychologicznej warto przytoczyć wyniki badań zrealizowanych przez 
ARC Rynek i Opinia dla Pracuj.pl. Raport wyraźnie wskazuje zarówno aspiracje i chęci, jak 
i obawy oraz trudności dotykające młodych rodziców, głównie z wyższym wykształceniem. 
Z jednej strony chcą się rozwijać zawodowo, z drugiej – boją się powrotu na rynek pracy po 
przerwie poświęconej na pierwszy etap wychowania dziecka. Ponadto we wspomnianym 
dokumencie można przeczytać, że motywacje kobiet związane z powrotem do aktywności 
zawodowej dotyczą przede wszystkim kwestii finansowych, społecznych oraz ambicjonalnych. 
Za główny motywator decydujący o powrocie na rynek pracy uznano kwestie finansowe. 
Z jednej strony sytuacja finansowa nie pozwala kobietom zostać z dzieckiem w domu (48% 
wskazań), z drugiej nie chcą tracić niezależności finansowej. Poza wyżej wspomnianymi 
motywacjami przebadani rodzice wracający na rynek pracy kierują się chęcią samorozwoju – 
wskazywali ją równie często, co niezadowalającą sytuacją finansową. Nie bez znaczenia jest 
także obawa, że wypadną z rynku na dłuższy czas – taki powód powrotu do pracy podało 18% 
respondentów. Do najczęstszych powodów do niepokoju wskazywanych przez badane matki 
należą obawa o efektywność pracy po przerwie oraz jakość wykonywania obowiązków 
służbowych w obliczu łączenia ich z wychowaniem dziecka [3]. Kobiety zapytane o najczęstsze 
przeszkody związane z pogodzeniem pracy z wychowaniem dziecka wskazały: konieczność 
wyboru między zaangażowaniem w życie rodzinne a zawodowe (72%), zbyt mało czasu na 
przebywanie z bliskimi (68%), brak możliwości pełnego uczestnictwa w życiu dziecka (60%) 
[4].  

Źródło: [1]  STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO „ŚLĄSKIE 2030”. ZIELONE ŚLĄSKIE; [2] „Rodzina 
500+” a sytuacja kobiet na rynku pracy, https://ibs.org.pl/events/rodzina-500-a-sytuacja-kobiet-na-rynku-pracy/; 
[3] Rodzice w pracy. Życie na pełen etat. Raport Pracuj.pl Badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia; 4] 
Kobiety na rynku pracy 2019, Hays 2019. 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

W literaturze i praktyce do najczęściej przytaczanych sposobów zniwelowania problemu 
powrotu matek na rynek pracy zalicza się: uelastycznienie czasu pracy, możliwość pracy 
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zdalnej lub zwiększenie jej wymiaru, przedszkola przyzakładowe, dodatkowy urlop, paczki 
okazjonalne, opieka medyczna dla dzieci. Co ciekawe dla co czwartej badanej Polki urlop 
macierzyński to czas na rozważenie zmiany zawodowej: otwarcia własnej działalności czy 
przebranżowienia się (łącznie 25%). Warto zwrócić uwagę, że ta liczba w dużym stopniu 
pokrywa się z ostatecznymi decyzjami badanych Polek. 26% z nich po powrocie na rynek pracy 
rzeczywiście zmienia pracodawcę lub otwiera własną działalność. Dysproporcję między 
planami a rzeczywistością widać jednak w przypadku decyzji o „pójściu na swoje”. O ile przed 
urlopem aż 15% matek myślało o otwarciu własnej działalności, to na ten krok ostatecznie 
decyduje się tylko 5% z nich [3]. 

Na istotny wpływ technologii, w kontekście rozważanego problemu, zwraca uwagę raport 
Accenture „Getting to Equal: How Digital is Helping Close the Gender Gap at Work”. Wskazuje 
on, że nowe technologie wspierają kobiety zarówno w walce o równość w środowisku pracy, 
jak i w powrocie na rynek. Umiejętność swobodnego poruszania się po świecie technologii 
niweluje bariery powstrzymujące wiele kobiet od podjęcia pracy, pozwalając im na 
wykonywanie obowiązków z domu. Autorzy raportu podkreślają również, że płynność 
cyfrowa, rozumiana jako umiejętność korzystania z różnych technologii, usuwa wiele barier, 
które zdaniem kobiet niepracujących uniemożliwiają im pracę. Ponadto blisko 60% kobiet, 
które obecnie nie są zatrudnione, stwierdziło, że home office lub uelastycznienie czasu pracy 
pomogłyby im ponownie odnaleźć się na rynku. Jedna z ciekawszych danych prezentowanych 
w dokumencie mówi o tym, że 71 % respondentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, twierdzi, 
że „cyfrowy świat wzmocni pozycję naszych córek”. Najwyraźniej zmiany, które obserwujemy 
w życiu kobiet w wyniku płynności cyfrowej, już nie znikną i staną się bardziej widoczne 
w przyszłych pokoleniach [5]. 

Żródło: [3] Rodzice w pracy. Życie na pełen etat. Raport Pracuj.pl Badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia 
[5] Getting Equal : How Digital is Helping Close the Gender Gap at work?, Accenture 2016 

 

WYZWANIE: 

Jak pomóc matkom rozwiązać problem powrotu na rynek pracy po urlopie 
macierzyńskim, po to, by miały zapewnione poczucie niezależności i stabilności 
finansowej oraz samorozwoju? 
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Depopulacja 

Problem depopulacji w województwie śląskim wynika z różnych czynników. Po pierwsze, 
region ten charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników przyrostu naturalnego na 
1000 mieszkańców w Polsce. Najgorzej pod tym względem jest na północno-wschodnim 
obszarze Śląska. Po drugie, przeciętna długość życia kobiet i mężczyzn jest niższa niż średnia 
dla całego kraju. Trudną sytuację potęguje również migracja osób w wieku produkcyjnym do 
innych regionów Polski lub za granice. 

Przykładowe problemy: 

• Jeden z najniższych wskaźników przyrostu naturalnego w kraju na 1000 
mieszkańców. 

• Jeden z najwyższych w kraju poziomów odpływu ludności w wieku produkcyjnym 
za granicę oraz do innych regionów. 

• Spadek liczby dostępnych wykwalifikowanych pracowników. 

• Spowodowana wyludnieniem utrata funkcji miejskich przez liczne ośrodki. 
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25. Miasto przyjazne imigrantom 

ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Żorska Strefa Przedsiębiorczości 

OBSZAR PROBLEMOWY: depopulacja 

OPIS PROBLEMU: 

Miasta województwa śląskiego z każdym rokiem wyludniają się. Ludzie znacznie częściej niż 
w pozostałych częściach Polski decydują się na wyjazd za granicę lub do innych dużych miast 
w kraju. W 2019 roku z 22 największych miast ubyło 15 500 mieszkańców. Wpływają na to 
dwa główne czynniki: ujemny przyrost naturalny (ok. 60% wyludniania się) i bilans migracji, 
zgodnie z którym więcej osób wyprowadza się, niż wprowadza się do miast naszego regionu 
(ok 40%). 

Skala problemu rośnie również poprzez ujemny wskaźnik demograficzny dotyczący całej 
Polski. Tak np. przyrost naturalny w 2020 roku był ujemny i wyniósł -31,2 tys., współczynnik 
kształtował się na poziomie -1,6‰ (w I półroczu 2019 r. ubytek naturalny wyniósł -27 tys., tj. -
1,4‰). Oznacza to, że w I półroczu 2020 r. w wyniku ruchu naturalnego na każde 10 tys. 
ludności kraju ubyło 16 osób. W miastach ubytek naturalny liczył -25,7 tys. (-2,2‰), a na wsi -
5,5 tys. (-0,7‰); Klasycznym trendem ogólnoświatowym jest przemieszanie się ludności 
miejskiej na tereny wiejskie. Nie da się tej tendencji odwrócić, ale można zahamować – np. 
kosztem wzrostu bilansu migracyjnego pod warunkiem sprzyjającej polityki imigracyjnej. 

Przed początkiem pandemii, wg danych ZUS Oddział w Rybniku (zasięg terytorialny 
obejmujący Żory) w sierpniu 2019 roku liczba obcokrajowców stanowiła ok. 10% mieszkańców 
miasta. Do miasta cudzoziemców przyciąga głównie Strefa Ekonomiczna. 

Podczas pandemii ta liczba się zmniejszyła o ok. 30% przez utratę pracy, jednak podczas 
drugiej fali napływu w sierpniu br. część wróciła. To potwierdza fakt, że migranci zarobkowi są 
grupą uzależnioną głównie od warunków pracy, m.in. od poziomu wynagrodzenia, możliwości 
pracy w godzinach nadliczbowych, udostępnienia taniego/bezpłatnego noclegu przez 
pracodawcę. 

Jeśli natomiast podejmują oni decyzję, aby sprowadzić rodzinę do Polski i zostać tu na stałe, 
wtedy decydującym czynnikiem, oprócz miejsca pracy, jest sprzyjająca polityka migracyjna 
w miejscu zamieszkania – dostępność informacji w ich języku, wsparcie w procesie adaptacji 
dla migranta zarobkowego oraz jego dzieci, pokazania możliwości rozwoju osobistego oraz 
zawodowego, w tym poprzez założenie działalności gospodarczej, prowadzone w mieście 
działania/edukację przeciwko mowie nienawiści oraz na rzecz równości w społeczeństwie 
wielokulturowym i wielonarodowym. 

Imigranci są częścią naszego miasta. Osoby, które decydują się, aby zamieszkać tu na stałe, są 
młodymi ludźmi, mającymi jedno lub dwoje dzieci, z planami na kolejne oraz tacy, którzy będą 
tworzyć nowe związki małżeńskie. 

Stowarzyszenie Żorska Strefa Przedsiębiorczości od ponad roku realizuje projekt „Nieobcy”, 
w ramach którego wspiera cudzoziemców w zakresie nauki języka polskiego, adaptacji 
w mieście oraz angażowania w działania integracyjne. Mając na co dzień styczność 
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z problemami oraz sytuacjami życiowymi migrantów, jesteśmy świadomi tego, jak mocno 
wsparcie na etapie początkowym wpływa na decyzję przyjeżdżających, aby pozostać 
w Żorach, a nie przeprowadzać się do innej miejscowości lub wracać na Ukrainę. 

Uważamy, że sprzyjająca polityka migracyjna w naszym mieście, którą wspólnie tworzą 
instytucje miejskie, jednostki urzędu miasta oraz NGO-sy, jest sposobem na rozwiązanie 
problemu zmniejszenia populacji. 

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-
terytorialnym-w-2019-roku,7,16.html; https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-
struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2020,6,28.htm; 
https://halozory.pl/uncategorized/10-procent-zorzan-to-ukraincy-wg-zus/ https://dziennikzachodni.pl/slask-sie-
dramatycznie-wyludnia-te-miasta-traca-mieszkancow-i-opustoszeja-najszybciej-tarnowskie-gory-i-zory-sa-
wyjatkami/ar/c1-14952784  

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

W Żorach do końca b.r. realizowany jest pilotażowy projekt „Asystent międzykulturowy – 
wsparciem Żorzan”, w ramach którego przy ŻSP stworzono punkt konsultacyjny z asystentem 
międzykulturowym. Aktualnie trwają prace nad dwujęzycznym informatorem dla nowych 
mieszkańców zza granicy. Dotychczasowe działania, choć nieregularne, wykazały niezbędność 
stałego funkcjonowania stanowiska asystenta (lub kilku) w celu wsparcia imigrantów 
przybywających głównie z Europy Wschodniej. Pomagając im na etapie początkowym (w tym 
z zatrudnieniem), wpływamy na ich wybór miejsca stałego zamieszkania. 

WYZWANIE: 

Jak sprawić, aby cudzoziemcy, w szczególności imigranci pochodzący z Ukrainy, 
czuli się dobrze w Żorach, po to aby zdecydowali się osiedlić w mieście na stałe i 
współuczestniczyli w rozwoju miasta? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Rozwiązanie musi być organizowane na wielu płaszczyznach przy współpracy z instytucjami 
miejskimi. W tym przypadku uzyskujemy maksymalnie pełne, kompetentne i szybkie wsparcie, 
wpływające na decyzję zamieszkania w Żorach. Takie rozwiązanie powinno pomóc 
w upowszechnianiu dotychczasowych inicjatyw, mieć wpływ na osiedlenie się migrantów 
w naszym mieście oraz ich poziom obeznania w nowej rzeczywistości. 

Rozwiązanie, które zaproponuje Wykonawca, powinno być spójne z koncepcją „Żory – drugi 
dom” i pozycjonować Żory jako miasto przyjazne nowym mieszkańcom zza wschodniej 
granicy, miasto, w którym dobrze się żyje. 

Koncepcja „Żory – drugi dom” to nasza wizja miasta Żory, realizowana przez stworzenie 
portalu https://www.zorydrugidom.eu/ oraz działania w ramach Klubu Nieobcy. 

 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2019-roku,7,16.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2019-roku,7,16.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2019-roku,7,16.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2020,6,28.htm
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2020,6,28.htm
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2020,6,28.htm
https://halozory.pl/uncategorized/10-procent-zorzan-to-ukraincy-wg-zus/
https://halozory.pl/uncategorized/10-procent-zorzan-to-ukraincy-wg-zus/
https://halozory.pl/uncategorized/10-procent-zorzan-to-ukraincy-wg-zus/
https://dziennikzachodni.pl/slask-sie-dramatycznie-wyludnia-te-miasta-traca-mieszkancow-i-opustoszeja-najszybciej-tarnowskie-gory-i-zory-sa-wyjatkami/ar/c1-14952784
https://dziennikzachodni.pl/slask-sie-dramatycznie-wyludnia-te-miasta-traca-mieszkancow-i-opustoszeja-najszybciej-tarnowskie-gory-i-zory-sa-wyjatkami/ar/c1-14952784
https://dziennikzachodni.pl/slask-sie-dramatycznie-wyludnia-te-miasta-traca-mieszkancow-i-opustoszeja-najszybciej-tarnowskie-gory-i-zory-sa-wyjatkami/ar/c1-14952784
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26. Badanie przyczyn migracji absolwentów z miasta 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Racibórz 

OBSZAR PROBLEMOWY: depopulacja 

OPIS PROBLEMU: 

Na dzień 31.12.2019 r. w Raciborzu zameldowanych było na pobyt stały 49 760 mieszkańców 
(dane UM Racibórz) oraz 1125 na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy, co w sumie daje 50 885 
osób. W 2010 r. liczba mieszkańców Raciborza wynosiła 54 481 (dane UM Racibórz, a w 2030 
r. wyniesie nieco ponad 41 tys. (prognoza demograficzna GUS). 

Spadek liczby mieszkańców wiąże się głównie z ujemnym przyrostem naturalnym (przewaga 
zgonów nad urodzeniami) oraz ujemnym saldem migracji (zarówno do innych ośrodków 
miejskich, jak i poza granice kraju). 63,66% mieszkańców stanowią osoby w wieku 
produkcyjnym, 12,91% mieszkańców to osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 23,43% 
w wieku poprodukcyjnym (GUS). W Raciborzu widoczny jest silny trend starzenia się 
społeczeństwa i występuje niekorzystna proporcja liczby osób młodych (w wieku 
przedprodukcyjnym), którzy mieliby zasilić w kolejnych latach kadry lokalnej gospodarki, 
względem osób aktywnych zawodowo oraz osób starszych. 

Powyższy problem potęguje migracja osób młodych – absolwentów szkół i uczelni – poza 
Racibórz – do innych ośrodków miejskich oraz za granicę. Temat ten pozostaje niezbadany – 
nie są prowadzone badania losów absolwentów, brakuje rzetelnych informacji i jakichkolwiek 
danych na temat rzeczywistych destynacji i motywacji osób opuszczających rodzinne miasto, 
a wszelkie dotychczasowe stwierdzenia w tym zakresie bazują na indywidualnych 
obserwacjach i powszechnych opiniach. Nie wiadomo dokładnie, ile osób młodych zostaje po 
ukończeniu szkoły średniej lub raciborskiej uczelni, ile osób wyjeżdża tymczasowo, a ile na 
stałe. Trudno w tej sytuacji tworzyć prognozy np. dla rozwoju rynku pracy bądź rynku 
mieszkaniowego.  

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

Skala i przyczyny przedmiotowego problemu są w fazie rozpoznawania. Miasto dotychczas nie 
przeprowadzało szczegółowego badania losów absolwentów szkół średnich i uczelni wyższej. 

WYZWANIE: 

W jaki sposób badać losy absolwentów raciborskich szkół i uczelni oraz ich 
motywacje do emigracji z Raciborza, aby na podstawie gromadzonych danych 
móc tworzyć strategie przeciwdziałania temu zjawisku? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Miasto Racibórz od 2015 realizuje Program Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2015–2020. 
Jednym z podejmowanych zadań jest m.in. utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, który 
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bezpłatnie udziela kompleksowego wsparcia raciborskim przedsiębiorcom, a także 
mieszkańcom zainteresowanym uruchomieniem działalności gospodarczej na terenie 
Raciborza. W ramach działalności prowadzone są również szkolenia, warsztaty, spotkania 
biznesowe, konferencje i seminaria. Inicjowana jest współpraca z lokalnymi podmiotami 
gospodarczymi, szkołami średnimi, uczelnią oraz instytucjami z otoczenia biznesu (m.in.: 
Raciborska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu). 

 

27. Modelowe rozwiązania mieszkaniowe dla młodych ludzi 

ZAMAWIAJĄCY: Fabryka Pełna Życia Sp. z.o.o. (Dąbrowa Górnicza) 

OBSZAR PROBLEMOWY: depopulacja  

OPIS PROBLEMU: 

Dąbrowa Górnicza powstała w wyniku łączenia się w większy organizm miejski wielu 
miejscowości górniczych. Przez lata miasto było jedynie „dodatkiem” do funkcjonujących tu 
kopalni węgla kamiennego, hut (stali, cynku), a zwłaszcza do jednej z największej inwestycji 
przemysłowych, tzw. Polski Ludowej, jaką był kombinat metalurgiczny – Huta Katowice 
(otwarcie w końcu lat 70. XX wieku) – jego powstanie spowodowało gwałtowny wzrost liczby 
mieszkańców. Wystarczy wspomnieć, że w roku 1970 miasto liczyło 62 tysiące mieszkańców, 
a po uruchomieniu kombinatu liczba ludności sięgnęła 152 tysięcy (w roku 1982). Obecnie 
w Dąbrowie Górniczej zamieszkuje ok. 116 tys. osób. Zauważalny jest zwłaszcza odpływ ludzi 
młodych i – związany z tym – proces spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym. 

Podobne procesy można zauważyć w wielu miastach w Polsce, głównie tych średniej 
wielkości, będących kiedyś ważnymi ośrodkami miejskimi (np. byłe miasta wojewódzkie), 
a dzisiaj cierpiącymi na zjawisko depopulacji, związane z upadkiem przemysłu, zmianami 
administracyjnymi, suburbanizacją czy centralistyczną polityka lokalizującą usługi publiczne 
tylko w największych miastach.  

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

Zmagając się z powyższymi problemami, miasta tworzą różne lokalne strategie rozwoju 
mające na celu przeciwdziałanie tym negatywnym trendom, jak również apelują o zmianę 
polityki miejskiej na szczeblu centralnym na taką, która zabezpiecza bardziej ich interesy 
(opartą na koncepcji i założeniach deglomeracji). Jednym z często poruszanych wątków jest 
temat mieszkalnictwa, które oddane deweloperom, wymaga dzisiaj gruntownego 
przemyślenia. Widoczny jest brak modeli alternatywnych, atrakcyjnych i dostępnych dla 
wszystkich, które zachęciłyby ludzi do mieszkania w mieście. Nie uwzględnianie tematu 
polityki mieszkaniowej w programach rewitalizacyjnych i zaufanie w tej kwestii inwestorom 
komercyjnym pogłębia zjawisko depopulacji. W skali kraju niewiele jest prób wyjścia z tej 
dosyć patowej sytuacji. Samorządy bardzo rzadko same decydują się na budowanie mieszkań 
czy czerpanie z własnych zasobów komunalnych. Niewiele jest również prób działania 
opartego na partnerstwie publiczno-prywatnym, oddolnej spółdzielczości czy innych 
innowacyjnych rozwiązaniach. 
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Do wyjątków należy kilka krajowych realizacji, które wytyczają nowe ścieżki rozwoju. Mowa tu 
o Warszawskiej Dzielnicy Społecznej czy Nowych Żernikach we Wrocławiu. W obu 
przypadkach to samorządy są animatorami całego procesu. To jednak przykłady z dużych 
miast, które mierzą się z nieco innymi problemami niż np. Dąbrowa Górnicza, w której 
realizowany jest projekt rewitalizacyjny „Fabryka Pełna Życia”. Potrzebujemy dzisiaj nowych, 
modelowych rozwiązań mieszkaniowych właśnie dla takich miast jak Dąbrowa, miast średniej 
wielkości i z przemysłową przeszłością, które pozwolą tym miastom wejść ponownie na 
ścieżkę rozwoju. 

WYZWANIE: 

W jaki sposób włączyć młodych mieszkańców miasta w proces projektowania 
przestrzeni mieszkalnej w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej, aby w 
przyszłości było to wymarzone miejsce do życia i założenia rodziny?  

WAŻNE INFORMACJE: 

Definiując w poprzednich punktach problem, z jakim się mierzymy, oraz kreśląc kontekst 
sytuacji i potencjalne rozwiązania, wiemy, że tym, czego dzisiaj potrzebujemy przy realizacji 
inwestycji „Fabryka Pełna Życia”, jest dobry pomysł na kwestie mieszkaniowe. Na terenie 
Fabryki na pewno powstanie budynek mieszkalny, i to nie jeden. Na początek zaplanowano 
budowę bloku mieszkalnego B4 (powierzchnia całkowita 680 m², powierzchnia użytkowa 
477 m², przewidywana liczba mieszkań: 12 o powierzchni ok. 30 m²)  

Wspólnie z wybranym innowatorem chcielibyśmy się zastanowić nad tym: Jak powinien 
współcześnie funkcjonować i wyglądać taki obiekt? Jaki model funkcjonowania i organizacji 
przestrzennej powinien przyjąć? Ile powinno w nim być przestrzeni wspólnej, a ile prywatnej? 
Czy powinien na siebie zarabiać? Dla jakich grup społecznych powinien powstać i jak mógłby 
budować relacje społeczne? To tylko kilka z wielu pytań, które chcemy postawić, 
przygotowując się do inwestycji. Ich przepracowanie pozwoli nam na zbudowanie 
innowacyjnego rozwiązania mieszkaniowego, które będzie możliwe do implementowania 
również w innych miejscach. 
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Rewitalizacja miast w wymiarze społecznym 

Pojęcie „rewitalizacji” dotyczy złożonego procesu nakierowanego na wyprowadzenie 
obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu. Obejmuje kompleksowe oddziaływanie na 
lokalną społeczność, przestrzeń i gospodarkę. Zdegradowana przestrzeń nie jest atrakcyjnym 
miejscem do mieszkania nie tylko ze względów estetycznych, ale także może negatywnie 
oddziaływać na jakość życia i zdrowie mieszkańców. To z kolei sprawia, że osoby, które mają 
taką możliwość, opuszczają dany teren. Na obszarze zdegradowanym zostają więc często 
osoby starsze, a także w gorszej sytuacji ekonomicznej (często bezrobotni, słabo wykształceni, 
mało przedsiębiorczy). Narastają problemy społeczne mieszkańców – nasila się bezrobocie, 
utrwalają się postawy bierne, pogarsza się sytuacja ekonomiczna ludności, obniża się jakość 
życia, pogłębiają uzależnienia. Województwo śląskie cechuje się najwyższym w kraju 
odsetkiem terenów zdegradowanych i zdewastowanych (ok. 18%). Nasilone w województwie 
jest zjawisko tracenia przez miasta funkcji społeczno-gospodarczych. Do grupy tej zalicza się 
ośrodki, które w ostatnich latach przestają pełnić istotną rolę dla mieszkańców województwa 
jako miejsce pracy, zamieszkania i realizacji różnorodnych potrzeb społeczności. 

Przykładowe problemy: 

Niska jakość życia mieszkańców na terenach poprzemysłowych. 

• Utrata funkcji społeczno-gospodarczych przez miasta średnie. 

• Niska atrakcyjność gospodarcza obszarów poprzemysłowych. 

• Narastanie problemów społecznych wśród mieszkańców terenów zdegradowanych. 

 

WWW.UNSPLASH.COM  
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28. Ożywienie tradycji hutniczej 

ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji) 

OBSZAR PROBLEMOWY: rewitalizacja miast w wymiarze społecznym 

OPIS PROBLEMU: 

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie to instytucja kultury powołana 2019 roku przez Radę Miasta 
Chorzów. Otwarcie dla zwiedzających planowane jest na jesień 2021 roku. Dzięki pozyskanym 
środkom z Unii Europejskiej (POIŚ 2014-2020) w ramach projektu „Rewitalizacja i 
udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” (główny beneficjent Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu) zakończono już prace związane z przebudową i rewitalizacją 
siedziby Muzeum Hutnictwa, która zlokalizowana będzie w ponad stuletniej hali elektrowni 
dawnej Huty Królewskiej i budynku nadszybia szybu "Hutniczy". Muzeum ma docelowo stać 
się miejscem, w którym dokonywany będzie unikatowy transfer wiedzy i pamięci o hutniczym 
dziedzictwie Chorzowa. Muzeum Hutnictwa ma być traktowane przez otoczenie jako miejsce 
spotkań, angażowania, współtworzenia i odtwarzania lokalnych wspólnot, wytwarzania 
energii do działania, pozytywnych emocji, przestrzeni, w której skutecznie 
zagospodarowywane jest poczucie nostalgii za utraconymi czasami „złotej ery przemysłowej”, 
a także kreowania i uświadamiania potrzeb, do których mieszkańcy (młode pokolenie) być 
może dopiero dojrzewają, jak np. potrzeby międzypokoleniowej ciągłości tożsamościowej. 
Istotnym celem będzie w tym kontekście rozwijanie kompetencji kulturowych i społecznych 
odbiorców przy wykorzystaniu infrastruktury muzeum.  

Muzeum Hutnictwa ma szansę stać się swoistego rodzaju emocjonalną rekompensatą dla 
tysięcy byłych pracowników zakładów hutniczych, których praca nie doczekała się dotąd 
właściwego upamiętnienia. Rozgoryczenie i frustracja wynikająca z braku kultywowania 
pamięci o hutach jest obecna i odczuwalna wśród byłych pracowników i pracownic. Stosując 
zasadę ograniczonego zaufania, z dystansem podchodzą do oferowanych im inicjatyw. 
Zdobycie ich zaufania wymaga czasu i realnych działań. Z dotychczasowych rozmów  

i konsultacji z byłymi pracownikami hut (cykl wywiadów w ramach projektu „Mów mi Huto”, 
spotkania z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń, fundacji, społeczności) jasno wynika, że 
potrzeba im miejsca dumy lokalnej, miejsca, w którym pamięć o hutach będzie nadal żywa. 
Wobec istotnych braków w zakresie dziedzictwa materialnego przemysłu hutnictwa żelaza 
i stali zmuszeni jesteśmy do intensyfikacji naszych działań w sferze dziedzictwa 
niematerialnego. Wiedza i pamięć wielu byłych hutników, którzy z racji wieku i stanu zdrowia 
nie zawsze są w stanie angażować się w działania powoduje, że priorytetowo podchodzimy do 
zarejestrowania ich doświadczeń i wspomnień.  

Z żadnego z historycznych opracowań nie dowiemy się jakie emocje towarzyszyły 
pracownikom i pracowniczkom hut w trakcie ich pracy. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie 
zdecydowało się przenieść środek ciężkości narracyjnej z maszyn na ludzi, którzy je stworzyli  
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i obsługiwali. Naszym wielkim wyzwaniem jest podtrzymanie żywotności wiedzy i pamięci, 
która bez relacji świadków i uczestników traci bezpowrotnie swój kontekst, ale jednocześnie 
niezbędne jest jej przetwarzanie i transfer z użyciem sposobów, które atrakcyjne będą dla 
wszystkich grup wiekowych. 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

Adresatem społecznej działalności muzeum będzie przede wszystkim społeczność lokalna, 
czyli mieszkańcy Chorzowa. Hutniczy rodowód miasta i silna obecność przemysłu hutniczego 
w jego przestrzeni pozwala na angażowanie społeczności różnych dzielnic miasta. Muzeum już 
w fazie organizacji realizuje inicjatywy angażujące pracowników byłych zakładów hutniczych 
oraz ich otoczenie („Mów mi huto”), a także stara się promować dziedzictwo materialne 
i niematerialne wśród mieszkańców, nawiązując tym samym tak potrzebny dialog 
międzypokoleniowy („Wszystkie kolory historii“, „Śladem dwóch hut - hutniczy szlak 
spacerowy“, „Smykocz hutniczy” - spacerownik). 

WYZWANIE: 

Jak przekazać w kreatywny i atrakcyjny sposób wiedzę i pamięć o hutnictwie 
oraz rozwiązać problem braku dialogu międzypokoleniowego i poszanowania 
pamięci o hutniczym rodowodzie miasta, tak by młodsi odbiorcy potrafili 
zrozumieć otoczenie, w jakim żyją i chronili dziedzictwo niematerialne, które im 
pozostało? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Inicjatywa powołania Muzeum Hutnictwa w Chorzowie powstała w gronie ekspertów 
i pasjonatów dostrzegających i doceniających zarówno kluczową rolę dziedzictwa hutniczego 
w historii miasta, jak i unikatowość miejsca/architektury/założeń przestrzennych itd. Na etapie 
generowania i doprecyzowywania pomysłu utworzenia Muzeum nie przeprowadzono jednak 
(z uwagi na ograniczone możliwości organizacyjne i niezbędne środki) obszernych 
i pogłębionych konsultacji społecznych, które umożliwiłyby rozpoznanie potrzeb istniejących 
w otoczeniu. Muzeum potrzebuje zatem dogłębnej analizy potrzeb swoich publiczności, tak 
aby móc angażować się w życie społeczności lokalnej i nie działać w społecznej próżni. 
Jednocześnie należy podkreślić, że Muzeum nie powołano, aby w jakikolwiek sposób 
dublowało zakres usług miejskich placówek społeczno-socjalnych (w kontekście pracy ze 
społecznością lokalną). Chodzi tu raczej o rozwój i wzmocnienie oferty tworzonego Muzeum 
o ważny komponent uspołeczniający, nadanie dodatkowej funkcji, która pozwoli stworzyć 
instytucję o multifunkcjonalnym charakterze. 
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29. Wykorzystanie potencjału lokalnego rzemiosła 

 

ZAMAWIAJĄCY: Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. (Dąbrowa Górnicza) 

OBSZAR PROBLEMOWY: rewitalizacja miast w wymiarze społecznym 

OPIS PROBLEMU: 

Dąbrowa Górnicza podobnie jak wiele miast w Polsce mierzy się z problemem upadku 
lokalnego rzemiosła. Powstanie centrów handlowych, monopolizacja rynku i brak skutecznych 
regulacji prawnych, sprawiły że coraz mniej na naszych ulicach szewców, krawców, ślusarzy 
czy introligatorów. Ponadto przestaliśmy korzystać z ich usług ze względu na coraz większą 
dostępność nowych produktów, jak i częste trudności związane z naprawianiem (krótka 
żywotność produktów i duże koszty naprawy), stworzone przez dużych producentów. W takiej 
sytuacji rzemiosło bez odpowiedniej, całościowej polityki wspierającej nie jest w stanie dłużej 
konkurować na współczesnym rynku. Jest to tym bardziej problematyczne ze względu na 
kryzys klimatyczny, który w dużej mierze wynika z nadprodukcji, generując zanieczyszczenia 
i niszcząc lokalne ekosystemy. W takiej sytuacji naszym obowiązkiem jest wspieranie postaw 
rzemieślniczych, ograniczających produkcję, promujących recykling rzeczy i będących 
przykładem działań opartych na zasadach ekonomii cyrkularnej, gdzie powstaje minimum 
śmieci. 

Wsparcie rzemiosła to również wsparcie lokalnej gospodarki i przedsiębiorców, którzy 
zatrudniają w miejscu działania i tak też opłacają swoje podatki. 
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DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

Promowanie rzemiosła dotychczas opierało się głównie na działaniach punktowych, bez 
całościowej wizji. I tak rzemieślnikom obniżano im czynsze, projektowano nowe szyldy czy 
prezentowano w kampaniach marketingowych. Zauważalny jest brak strategii patrzącej 
szerzej na problem, analizującej lokalny kontekst i wypracowującej rozwiązania na lata. 
W niektórych miastach udało się uratować pojedyncze miejsca, dzięki zrywom i wsparciu 
mieszkańców, co nie zmienia faktu, że ogólna kondycja rzemiosła z roku na rok jest coraz 
gorsza. 

WYZWANIE: 

Jak wykorzystać potencjał lokalnego rzemiosła, aby ożywić przestrzeń Fabryki 
Pełnej Życia i stworzyć atrakcyjną przestrzeń usługową dla mieszkańców 
i przedsiębiorców? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Budynek byłego Warsztatu dawnej Fabryki Defum to 400m² przestrzeni już zrewitalizowanej 
i przystosowanej do wydarzeń kulturalnych, społecznych czy konferencyjnych. Potrzebujemy 
wymyślić dla niego nowy pomysł na funkcjonowanie, uwzględniający potrzeby lokalnych 
rzemieślników. 

Informacje o projekcie: https://fabrykapelnazycia.eu/ 

W Fabryce Pełnej Życia mamy pełną świadomość problemu i wiemy, jak ważne jest dzisiaj 
wypracowanie rozwiązań dla lokalnego rzemiosła. Już podczas konsultacji społecznych 
naszego projektu mieszkańcy zwracali uwagę, że Fabryka powinna być miejscem przyjaznym 
rzemieślnikom, którym trzeba stworzyć tutaj warunki do rozwoju. Wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom, chcielibyśmy stworzyć w budynku byłego Warsztatu Fabryki Defum przestrzeń 
przyjazną rzemiosłu, gdzie będzie się ono mogło rozwijać, ale gdzie również wypracuje się 
modelowe rozwiązania do wdrożenia. Wszystko po to, żeby podkreślić doniosłą rolę rzemiosła 
w mieście. Wspólnie z wybranym innowatorem opracujemy model funkcjonowania takiego 
miejsca, który posłuży nam do przystosowania naszego obiektu do zaplanowanych celów. 

 

30.Włączenie młodzieży w tworzenie strategii rewitalizacji miasta 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Bytom 

OBSZAR PROBLEMOWY: rewitalizacja miast w wymiarze społecznym 

OPIS PROBLEMU: 

Wyzwanie to ma być odpowiedzią na niewystarczające zaangażowanie się młodzieży 
w procesy związane z rozwojem miasta i jego rewitalizacją. 
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Sposób prezentowania działań związanych z rewitalizacją miasta odbywa się poprzez 
standardowe narzędzie – tzn. ogólną stronę internetową, poświęconą rewitalizacji. Nie jest to 
jednak wystarczające, by zachęcić młodych do zainteresowania się tematem, 
a w konsekwencji do angażowania się w sam proces. Zwłaszcza, że dla młodego pokolenia 
rewitalizacja – we wszystkich jej wymiarach – może być procesem nowym i niełatwym do 
zrozumienia. Dlatego wymaga to podjęcia działań edukacyjnych, zachęcających i 
motywujących do zaangażowania się w nią – zarówno na etapie diagnozy, jak i działania. 
Wyzwanie to bardzo mocno powiązane jest z jednym z największych problemów miasta – 
depopulacją, której poświęconą osobną fiszkę. To, czy Bytom będzie atrakcyjnym miejscem do 
życia dla młodych ludzi, stanowi bardzo ważne pytanie dla wchodzącego w dorosłość i na 
rynek pracy pokolenia. 

Dlatego tak potrzebne jest zaangażowanie młodzieży, która jest ważnym interesariuszem 
i potencjalnym beneficjentem zmian w mieście. Ich perspektywa – potrzeby, postrzeganie 
funkcji miasta, ale także aktywność społeczna i poczucie wpływu, powinny być brane pod 
uwagę w procesie aktywizowania społeczności lokalnych oraz w budowaniu wizji rozwoju 
miasta. 

Zadanie to w jakimś zakresie mogłaby przejąć Młodzieżowa Rada Miejska w Bytomiu, której 
członkowie mogą stać się liderami wśród swoich rówieśników i pozytywnie na nich 
oddziaływać. 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

Młodzieżową Radę Miejską powołano w Bytomiu 23.09.2019 roku. Jest ona więc bardzo 
młodym tworem, który jest na początkowym etapie funkcjonowania. 

Dotychczasowe możliwości oddolnych działań partycypacyjnych i obywatelskich, które mogą 
być realizowane w mieście przez młodzież to m.in.: działalność grup nieformalnych, wsparcie 
dla organizacji pozarządowych, inicjatywa lokalna, budżet obywatelski, współpraca z lokalnymi 
organizacjami zajmującymi się animacją lokalną i działalnością społeczną. Są to standardowe 
narzędzia aktywności lokalnej. Jednak wiedza o nich wśród młodych jest nadal 
niewystarczająca. Aktywność lokalną wspiera nowopowstałe, działające przy Urzędzie 
Miejskim w Bytomiu Centrum Organizacji Pozarządowych – „Lokal w Bytomiu”. 

WYZWANIE: 

W jaki sposób zainteresować bytomską młodzież tematem i wyzwaniami 
związanymi z procesem rewitalizacji miasta tak, aby była aktywnym 
uczestnikiem rewitalizacji oraz aby potrzeby młodych mieszkańców były 
uwzględniane w tym procesie? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Przedstawicielem młodzieży w mieście jest Młodzieżowa Rada Miejska. Ze względu na krótki 
czas funkcjonowania potrzebuje ona wsparcia w zakresie formalnym i merytorycznym – aby 
pełniła ona silną rolę w swoim środowisku, m.in.: rolę edukacyjną, w zakresie wyłaniania 
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kolejnych liderów, aktywizowania młodych ludzi oraz aby była rozpoznawalną reprezentacją 
młodzieży przed samorządem. 

 

31. Zaangażowanie mieszkańców we współtworzenie przestrzeni 

budynku byłej sprężarkowni 

ZAMAWIAJĄCY: Industrialne Centrum Kultury Rybnik 

OBSZAR PROBLEMOWY: rewitalizacja miast w wymiarze społecznym 

OPIS PROBLEMU: 

Od stycznia 2021 r. Industrialne Centrum Kultury będzie miało do dyspozycji industrialną 
przestrzeń budynku byłej sprężarkowni. Budynek ten znajduje się na terenie kompleksu 
Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu. W 2020 r. budynek przeszedł 
kompleksową rewitalizację. Wykonana modernizacja doprowadziła do powstania industrialnej 
przestrzeni o powierzchni 350 m², w której mają być realizowane działania na rzecz 
aktywizacji społeczności lokalnej oraz działania kulturalno-edukacyjne. 

Obecnej poszukujemy wykonawców działań aktywizacyjnych oraz kulturalno-edukacyjnych 
skierowanych do wszystkich mieszkańców dzielnicy, którzy wesprą mieszkańców 
w podejmowanych inicjatywach społeczno-kulturalno-rewitalizacyjnych.  

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

Koncepcja działania placówki opiera się na założeniu, iż Industrialne Centrum Kultury jako 
instytucja kultury powinna być zakorzeniona w lokalnej społeczności i otwarta na jej potrzeby, 
by pobudzać w jej mieszkańcach chęć do obcowania z kulturą, gdzie twórca znajdzie partnera 
do wspólnych działań, a odbiorcy będą mogli rozwijać swoje zamiłowania i pasje kulturalne, 
pobudzać chęć do działania i obcowania z kulturą. Dotychczasowe działania opierały się na 
aktywności mieszkańców Rybnika, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Niewiadom, które 
stały się mechanizmem napędowym dla wielu lokalnych inicjatyw. Nawiązano współpracę 
z mieszkańcami oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 
dzielnicy w celu zdiagnozowania ich potrzeb i oczekiwań co do oferty ICK.  

WYZWANIE: 

Jak włączyć mieszkańców Rybnika, w szczególności angażując mieszkańców 
dzielnicy Niewiadom w tworzenie koncepcji przestrzeni budynku byłej 
sprężarkowni, tak aby stała się ona miejscem, gdzie mogą oni rozwijać swoje 
zamiłowania i pasje kulturalne, pobudzać innych do działania? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Zgodnie z założeniami projektowymi, na podstawie których Urząd Miasta Rybnika otrzymał 
dofinansowanie z Unii Europejskiej do rewitalizacji budynku sprężarkowni, nowo powstała 
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infrastruktura ma wspierać infrastrukturalnie proces rewitalizacji dzielnicy Niewiadom 
w postaci kompleksowego oddziaływania na lokalną społeczność poprzez działania 
kulturalno-edukacyjne. Z tego też powodu z założenia obiekt ten będzie funkcjonował jako 
obiekt niekomercyjny, nieutrzymywany z opłat pobieranych od korzystających. 

 

32. Ożywienie centralnego punktu miasta 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Wodzisław Śląski 

OBSZAR PROBLEMOWY: rewitalizacja miast w wymiarze społecznym 

OPIS PROBLEMU:  

Problemem jest brak oddolnych inicjatyw, liderów, animatorów lokalnych, którzy mogliby 
pobudzić mieszkańców obszar Rynku w dzielnicy Stare Miasto do większej aktywności 
lokalnej.  

Głównym źródłem negatywnego feedbacku dla tego miejsca, miejsca w którym nic się nie 
dzieje są przede wszystkim mieszkańcy miasta, którzy swoje niezadowolenie wyrażają poprzez 
aktywność na portalach miejskich i profilach społecznościowych. Niejednokrotnie można 
usłyszeć na ulicy głosy mieszkańców, że wolą jechać do pobliskiego Rybnika ponieważ 
„w Wodzisławiu nic się nie dzieje, to miasto jest wymarłe, jest noclegownią dla osób, które 
pracują w innych, sąsiednich miastach”. Również Program Aktywności lokalnej wskazuje na 
konieczność interwencji w aspekcie społecznym centralnej części miasta. 

Ponadto źródła tego problemu można upatrywać również w otwarciu kilka lat temu Galerii 
Handlowej „Karuzela”, co spowodowało przeniesienie ruchu handlowego poza obszar 
dotychczas centrotwórczy, co tym samym spowodowało powolne wygaszanie handlu na 
wodzisławskim Rynku. 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

W chwili obecnej Miasto (MOPS) realizuje projekt w ramach Programu Aktywności Lokalnej 
dzielnic Stare i Nowe Miasto „Aktywność szansą na nowy początek”. Celem tego projektu jest 
wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 25 osób, mieszkańców Wodzisławia 
Śląskiego, zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnic Stare i Nowe Miasto. 

Ponadto na Rynku na stałe w kalendarzu zagościł m.in. Wodzisławski Jarmark Staroci oraz 
Ekobazar jako inicjatywy, w których Miasto jest partnerem tych przedsięwzięć. 
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WYZWANIE: 

Jak pobudzić mieszkańców dzielnicy Stare Miasto oraz pozostałych 
mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do zaangażowania się w ożywienie 
centralnego punktu miasta, aby znów tętniło na powrót życiem i stało się 
miejscem, do którego mieszkańcy chętnie wracają i lubią spędzać czas? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Do tej pory nie przeprowadzano żadnej głębszej diagnozy dla tego problemu. Opis 
negatywnych zjawisk społecznych został również częściowo opisany w Programie Rewitalizacji 
Wodzisławia Śląskiego na lata 2015_2020 oraz Programach Aktywności Lokalnych m.in. dla 
obszaru Starego i Nowego Miasta. 

W 2021 roku powstanie Gminny Program Rewitalizacji (zgodny z Ustawą o rewitalizacji) 
i w tym roku również będą przeprowadzane nowe diagnozy dla miasta. 

 

33. Nowa koncepcja Centrów Aktywności Lokalnej 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Rybnik 

OBSZAR PROBLEMOWY: rewitalizacja miast w wymiarze społecznym 

OPIS PROBLEMU: 

Na podobszarach rewitalizacji w 5 rybnickich dzielnicach od 2018 r. powstawały Centra 
Aktywności Lokalnej (CAL), miejsca tworzone przez mieszkańców i dla nich samych. 
W Centrach mieszkańcy angażują się społecznie i samodzielnie organizują różnorodne 
aktywności. Pomieszczenia, koszt opłat z media, koszt niektórych aktywność oraz wsparcie 
w postaci animatora, jest obecnie ponoszony w ramach projektów współfinansowanych ze 
środków UE. Problemem jest brak modelu funkcjonowania i finansowania Centrów 
Aktywności Lokalnej w dalszej perspektywie. CAL-e w swojej formule muszą być tworzone 
i prowadzone zgodnie z zasadami partycypacji społecznej, uwzględniając potrzeby 
i zainteresowania społeczności lokalnej. Model powinien zawierać możliwy do zastosowania 
w innych dzielnicach i obszarach algorytm do ocenienia efektywności podejmowanych lub 
proponowanych działań merytorycznych i finansowych w CAL. 

Trudnością jest m.in. kwestia regulowania przyszłych opłat związanych z funkcjonowaniem 
CAL-i z uwagi na brak perspektywy finansowania ich przez Miasto Rybnik. Miejsca muszą 
pozostać autonomiczne, a działania tam realizowane muszą wynikać z inicjatywy 
mieszkańców, jednak ważne jest wskazanie możliwości realizowania inicjowanych 
i prowadzonych przez lokalnych liderów działań, np. w ramach działalności odpłatnej NGO.  
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Źródło: Program Animacyjno-Partycypacyjny /CRIS i 17-tka, Program Aktywności Lokalnej / OPS, Sprawozdanie 
z realizacji projektu „Rewitalizacją miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”; Sprawozdania częściowe z realizacji 
projektu „reWITA”. 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:  

Obecnie działalność CAL-i jest w dużej mierze finansowana w ramach środków europejskich, 
jednak będzie to możliwe jedynie do końca 2022 roku.  

WYZWANIE: 

W jaki sposób wesprzeć mieszkańców Rybnika w wypracowaniu takiego 
modelu tworzenia i funkcjonowania dzielnicowych Centrów Aktywności 
Lokalnej, który pozwoli na realizację działań mieszczących się w koncepcji CAL 
oraz finansowe uniezależnienie funkcjonowania tych miejsc od środków Miasta 
Rybnik? 

WAŻNE INFORMACJE:  

Model powinien zawierać analizę dotychczas prowadzonych aktywności i ocenę efektywności 
działań, ewentualne propozycje nowych działań muszą być zaakceptowane przez społeczność 
lokalną. Oczekujemy odpowiedzi na pytania między innymi w zakresie: Czy, a jeśli tak, to jaki 
procent prowadzonych działań powinien mieć charakter odpłatny? Czy model finansowania 
powinien zawierać elementy partycypacji finansowej mieszkańców (np. w formie składek)? 
Jaki powinien być współczynnik kosztów użytkowania w stosunku do czasu użytkowania, aby 
zapewnić efektywne wykorzystanie potencjału miejsca.  

Procesy rewitalizacyjne na podobszarach wspiera animator w wymiarze 1/2 etatu – 
ewentualne testowanie mikroinnowacji można wesprzeć o pracę animatorów dzielnicowych.  

Społeczność lokalna posiada bardzo niskie kompetencje w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych i fundrasingu. 

 

34. Stworzenie przestrzeni dla integracji, aktywizacji i rozwoju 

mieszkańców dzielnicy 

ZAMAWIAJĄCY: Rada Dzielnicy Boguszowice Stare (Miasto Rybnik) 

OBSZAR PROBLEMOWY: rewitalizacja miast w wymiarze społecznym 

OPIS PROBLEMU: 

Niski poziom zaangażowania społecznego, coraz słabsze i rzadsze bezpośrednie relacje 
międzyludzkie, brak zaufania do ludzi i instytucji, a także osłabienie relacji 
międzypokoleniowych, które spajają społeczność i zapewniają jej trwałość wspólnotową, są 
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dominującymi problemami mieszkańców rybnickiej dzielnicy Boguszowice Stare. Brak stałej 
i adekwatnej do potrzeb oferty dla seniorów, osób z niepełnosprawnością i osób 
osamotnionych, a także brak pomocy dla rodzin z dysfunkcjami wynika z faktu, że w dzielnicy 
nie ma stałego miejsca do spotkań i rozmowy. Dodatkowo nie ma możliwości otrzymania 
różnych form wsparcia i samopomocy. Pomimo że problemy te dostrzegane są już od wielu 
lat, dzielnica Boguszowice Stare w sferze społecznej nie jest kwalifikowana do różnego rodzaju 
projektów czy innych przedsięwzięć wspieranych ze środków funduszy unijnych. Mieszkańcy 
dzielnicy doświadczają skutków starzenia się społeczeństwa, jego osamotnienia i bezradności. 
Nasila się również zjawisko migracji, której przyczyną jest wyprowadzka młodych 
mieszkańców do sąsiednich miast w celu znalezienia pracy. Dzielnica ulokowana jest przy 
drodze Pszczyna–Racibórz, dzięki czemu zyskała wygodne połączenia z innymi dużymi 
miastami, dającymi lepsze warunki zatrudnienia. Nowi mieszkańcy Boguszowic nie są 
zainteresowani głębszymi relacjami sąsiedzkimi, traktując swoje domy i ich obejścia jako 
przestrzeń wyłącznie prywatną z zachowaniem maksimum anonimowości. 

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU: 

Spotkania Seniorów organizowane przez Radę Dzielnicy w Szkole Podstawowej nr 16. 

• Wspólne corocznie organizowanie imprez: Dni Boguszowic na Farskim Ogrodzie, 
Festyn z okazji Dnia Dziecka, Festyn Dożynkowy. 

WYZWANIE: 

Jak pomóc mieszkańcom dzielnicy Boguszowice Stare w stworzeniu 
i funkcjonowaniu przestrzeni społecznej służącej do integracji, aktywizacji 
i rozwoju ich potencjału osobistego oraz podniesienia świadomości 
prozdrowotnej i ekologicznej, tak aby nastąpiła poprawa jakości życia 
i wzmocnienie przywiązania do społeczności lokalnej? 

WAŻNE INFORMACJE: 

Społeczność lokalna funkcjonuje w ramach Parafii NSPJ, która obejmuje dwie dzielnice: 
Boguszowice Stare (liczba mieszkańców na ostatni dzień grudnia 2019 roku wynosiła 7499 
osób – ubyło 29 osób) oraz Gotartowice (3608 mieszkańców – przybyło w ciągu 2019 roku 48 
osób), dlatego w opracowaniu innowacyjnych działań należy uwzględnić również osoby 
zamieszkałe w Gotartowicach ze względu na konieczność utrzymania i wzmocnienia relacji 
społecznych. Innowacja nie powinna zakłócać dotychczasowych przedsięwzięć 
organizowanych w tej społeczności lokalnej? 
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Projekt „Śląska Przestrzeń Innowacji”  realizowany jest przez Fundacją Fundusz 
Współpracy i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 


