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I. WPROWADZENIE 

1. Cele i struktura dokumentu 

Generalnym celem sporządzenia dokumentu pt.: Stopień realizacji i aktualność Strategii 

rozwoju miasta „Katowice 2020” było określenie w jakim zakresie po 7 latach od uchwalenia 

dokumentu Strategii rozwoju miasta „Katowice 2020” jego zapisy odzwierciedlają teraźniejsze 

wyzwania rozwoju Katowic z punktu widzenia zmian dokonujących się zarówno w samym mieście jak 

i jego otoczeniu, w tym ocena stopnia realizacji Strategii oraz ocena poziomu jej aktualności. Cel ten 

został zdekomponowany na następujące cele szczegółowe: 

 określenie ścieżki rozwoju Katowice w kontekście kilku wybranych efektów rozwojowych 

odnoszących się do poszczególnych pól strategicznych Strategii,  

 rozpoznanie aktualności kluczowych zapisów Strategii w zakresie: pól strategicznych, wyzwań 

rozwoju, elementów wizji oraz priorytetów i celów strategicznych,  

 zinwentaryzowanie działań podjętych przez Miasto Katowice, a także inne podmioty w okresie 

2006-2012, które wynikają z ustaleń Strategii wraz z określeniem stopnia ich realizacji,  

 określenie skali zaangażowania finansowego i organizacyjnego Miasta Katowice w proces 

wdrażania Strategii, 

 sformułowanie rekomendacji w zakresie potrzeby (lub odstąpienia) podjęcia prac związanych  

z aktualizacją Strategii.  

Cele szczegółowe określiły w konsekwencji strukturę dokumentu Stopień realizacji  

i aktualność Strategii rozwoju miasta „Katowice 2020”, na którą składają się następujące dwie części 

zasadnicze: 

 ocena strategiczna, odnosząca się do wybranych efektów rozwoju oraz aktualności 

podstawowych zapisów Strategii, tj.: pól strategicznych, wyzwań rozwoju, elementów wizji oraz 

priorytetów i celów strategicznych; 

 ocena operacyjna, odnosząca się do działań wdrażających Strategię, tj.: projektów strategicznych, 

zadań inwestycyjnych, projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych 

środków zagranicznych, działania organizacyjne. 

2. Metodyka prac nad dokumentem 

 

Metodyka prac nad poszczególnymi elementami dokumentu obejmowała: 

 ocenę strategiczną, w tym: 
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o syntetyczna ocena stopnia realizacji Strategii - została zaprezentowana w kontekście 

analizy wskaźnikowej wybranych procesów rozwojowych Katowice w przekroju 

poszczególnych pól strategicznych z uwzględnieniem stanu „wyjściowego” (2005/6) oraz 

stanu obecnego (2011/12), 

o aktualność priorytetów i celów strategicznych oraz weryfikacja pól, wyzwań i wizji 

rozwoju miasta – odnosiła się do analizy jakościowej zapisów dokumentu Strategii  

z punktu widzenia współczesnych tendencji i kierunków rozwoju miast, wspartej  

o badania ankietowe z władzami Miasta i kierownictwem Urzędu Miasta oraz 

przedstawicielami wybranych podmiotów działających w Katowicach, 

o zmiany w systemie monitorowania i ewaluacji Strategii – zidentyfikowano procedury  

i narzędzia stosowane przez Urząd Miasta na etapie wdrażania Strategii, w tym jej 

monitoringu i ewaluacji wraz z określeniem istniejących ograniczeń w tym kontekście. 

Treść i wnioski analiz ze względu na szczegółowy ich charakter zostały zamieszczone  

w części operacyjnej dokumentu odnoszącej się do potencjału instytucjonalnego, 

o wnioski końcowe z oceny strategicznej sformułowane na podstawie wyników analiz wyżej 

wskazanych punktów;  

 ocena operacyjna, w tym:  

o działania realizujące Strategię rozwoju miasta – Katowice 2020 – prace obejmowały 

inwentaryzację projektów strategicznych, zadań inwestycyjnych oraz projektów 

współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych, wraz z określeniem 

stopnia ich realizacji. Uzupełnienie stanowiła inwentaryzacja strategii i programów 

funkcjonalnych/sektorowych.  Wsparcie w tym zakresie stanowiły spotkania robocze  

z pracownikami Urzędu Miasta,  

o działania realizujące Strategię rozwoju miasta – Katowice 2020 w kontekście celów 

strategicznych – kryterium skuteczności – w ocenie skuteczności realizacji celów 

wykorzystano podejście jakościowe cross-impact przygotowując macierze wpływu: 

projekty strategiczne x cele strategiczne, przedsięwzięcia WPI x cele strategiczne, 

projekty współfinansowane ze środków UE x cele strategiczne dla każdego z pól 

strategicznych dokumentu Strategii, 

o działania realizujące Strategię rozwoju miasta – Katowice 2020 w kontekście wydatków 

inwestycyjnych miasta – bazując na sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta 

Katowice za lata 2006-2012 dokonano inwentaryzacji wydatków majątkowych, 

związanych z zadaniami inwestycyjnymi oraz projektami współfinansowanymi  

ze środków UE oraz z innych źródeł zagranicznych, 
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o działania realizujące Strategię rozwoju miasta – Katowice 2020 w kontekście tworzenia 

potencjału instytucjonalnego – kryterium wykonalności instytucjonalnej – bazując na 

istniejących regulacjach wewnętrznych Urzędu Miasta w zakresie wdrażania Strategii,  

a także posiłkując się wywiadem strukturyzowanym z pracownikami Wydziału Rozwoju 

Miasta zidentyfikowano podstawowe ograniczenia dotyczące procesu wdrażania 

Strategii, w tym monitoringu i ewaluacji,  

o wnioski końcowe z oceny operacyjnej - sformułowano na podstawie wyników analiz 

wyżej wskazanych punktów. 
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II. OCENA STRATEGICZNA 

1. Syntetyczna ocena stopnia realizacji Strategii w przekroju pól 

strategicznych  

 

Syntetyczna ocena stopnia realizacji Strategii rozwoju miasta – Katowice „2020” została 

przeprowadzona w kontekście wybranych efektów rozwojowych generowanych w sposób 

bezpośredni i pośredni przez działania wdrażające zapisy dokumentu Strategii. Efekty rozwojowe 

zostały zidentyfikowane w przekroju pięciu pól strategicznych. Każdemu z nich nadano wymiar 

ilościowy (lub też jakościowy w zależności od dostępności danych).  

W przypadku danych ilościowych zaprezentowano ich bezwzględną wartość oraz indeksy 

dynamiki za lata 2005-2011/20012. Dla indeksów dynamiki rok 2005 traktowany jest jako rok 

bazowy, tj. rok w którym Strategia została przyjęta przez Radę Miasta. 

1.1. Metropolizacja miasta 

 

W polu strategicznym „Metropolitalność” wybrane efekty rozwoju Katowice zostały 

zidentyfikowane w następujących obszarach:  

 miejsca katowickich uczelni w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych,  

 umiędzynarodowienie katowickich uczelni z punktu widzenia uczestnictwa w programie 

ERASMUS,  

 zwiedzający katowickie muzea,  

 widzowie w katowickich instytucjach kultury wysokiej,  

 patenty katowickich podmiotów gospodarczych i instytucji,  

 korzystający z noclegów w Katowicach turyści zagraniczni. 

Rangę katowickich uczelni w skali ogólnopolskiej można ocenić jako przeciętną. Uniwersytet 

Śląski wśród szkół publicznych oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa wśród szkół 

niepublicznych, w 2012 roku uplasowały się w drugiej dziesiątce szkół wyższych w Polsce. Pozycję 

wśród szkół wyższych poprawił Uniwersytet Śląski (w 2007 roku: 23 miejsce, w 2012 roku:  

19 miejsce) oraz Śląski Uniwersytet Medyczny (w 2007 roku: 33 miejsce, w 2012 roku: 27 miejsce).  
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Pozostałe szkoły wyższe tj. Uniwersytet Ekonomiczny, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 

oraz Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w analizowanym okresie utraciły 

pozycję zajmowaną w 2007 roku (por. tabela poniżej).  

 

Tabela 1. Miejsca największych katowickich uczelni w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych 

Kategoria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Uniwersytet Śląski b.d. b.d. 23(89) 25(91) 26(90) 19(89) 16(90) 19(88) 

Śląski Uniwersytet Medyczny  b.d. b.d. 33(89) 16(91) 24(90) 21(89) 26(90) 27(88) 

Uniwersytet Ekonomiczny b.d. b.d. 34(89) 43(91) 36(90) 40(90) 44(90) 42(88) 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. 
W. Korfantego w Katowicach b.d. b.d. 8(92) 10(90) 12(100) 10(96) 14(101) 15(93) 

Wyższa Szkoła Zarządzania 
Marketingowego i Języków Obcych b.d. b.d. 19(92) 23(90) 22(100) 32(96) 21(101) 32(93) 

Cyfra w nawiasie oznacza liczbę uczelni uczestniczących w rankingu, cyfra przed nawiasem wskazuje miejsce danej uczelni  

w rankingu. Źródło: UM Katowice za Perspektywy.  

Pod względem umiędzynarodowienia, wybrane katowickie uczelnie wyższe odbiegają 

niekorzystnie od największych uczelni w Polsce. W rankingach Komisji Europejskiej 100 najlepszych 

uczelni wyższych w Unii Europejskiej ze względu na międzynarodową wymianę studentów w ramach 

Programu ERASMUS, katowickie uczelnie pojawią się tylko w latach 2008-2010. Największa wymiana 

studentów w tym okresie, tj. pomiędzy 269-297 osób dotyczy Uniwersytetu Śląskiego.  

Zdecydowanie lepiej wypada Uniwersytet Śląski – w rankingach Komisji Europejskiej 100 

najlepszych uczelni wyższych UE pod względem wymiany nauczycieli. W badanym okresie tj. 2005-

2011, z wyjątkiem 2009 roku, Uniwersytet Śląski plasuje się w pierwszej 100-ce uczelni europejskich 

pod względem nauczycieli akademickich uczestniczących w wymianie międzynarodowej (por. tabela 

poniżej) 

 

Tabela 2. Umiędzynarodowienie wybranych katowickich uczelni na tle wybranych uczelni w Polsce   

Kategoria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Liczba studentów Uniwersytetu Śląskiego uczestniczących w 
Programie Erasmus  

- - - 297 275 269 - 

Liczba studentów Uniwersytet Warszawskiego uczestniczących w 
Programie Erasmus  

654 793 950 1 020 1 097 1 255 1 245 

Liczba studentów zagranicznych, którzy przyjechali do UŚ - - - - - - - 

Liczba studentów zagranicznych, którzy przyjechali do Uniwersytetu 
Ekonomicznego  

- - - 147 149 - - 

Liczba studentów zagranicznych, którzy przyjechali do Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

- - 359 366 402 512 557 

Liczba nauczycieli Uniwersytetu Śląskiego uczestniczących w 
Programie Erasmus  

41 74 71 57 - 180 186 

Liczba nauczycieli Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczących w 
Programie Erasmus  

74 83 71 63 - 365 311 

Myślnik (-) oznacza, że dana uczelnia zrealizował mniej wyjazdów / przyjazdów studentów / pracowników naukowych niż 
100 najlepszych pod tym względem uczelni w Unii Europejskiej 
Źródło: http://ec.europa.eu/education/erasmus/statistics_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/education/erasmus/statistics_en.htm
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Liczba osób zwiedzających katowickie muzea wzrosła znacząco, szczególnie w latach 2010-

2012. W porównaniu do 2005 roku, liczba zwiedzających muzea i oddziały uległa ponad 

czterokrotnemu wzrostowi (z 54,2 tys. osób do 232,1 tys. osób). Niemal dwukrotny wzrost 

zanotowano także wśród zwiedzających muzea i oddziały będące w gestii Miasta Katowice. Niemniej, 

w tym przypadku liczba zwiedzających jest zdecydowanie mniejsza tj. 12,9 tys. osób w 2005 roku oraz 

24,7 tys. osób w 2012 roku. W analizowanym okresie rośnie również liczba zwiedzających galerie  

i salony sztuki z 71,6 tys. osób w 2005 roku do 99,6 tys. osób w 2012 roku (wzrost o 39%), a także 

widzów instytucji kultury wysokiej w Katowicach. Liczba widzów w tej ostatniej kategorii sięga już 

ponad 300 tys. osób rocznie (por. tabela poniżej).  

 

Tabela 3. Liczba osób zwiedzających katowickie muzea  oraz widzów w katowickich instytucjach kultury 

wysokiej 

Kategoria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zwiedzający muzea i oddziały  54 206 43 365 51 908 45 427 51 520 65 232 112 901 232 109  

Dynamika 2005=100 100 80 96 84 95 120 208 428  

Zwiedzający muzea i oddziały  
(w gestii Miasta) 

12 938 11 846 16 961 36 591 13 498 19 129 26 688 24 718  

Dynamika 2005=100 100 92 131 283 104 148 206 191  

Zwiedzający galerie i salony sztuki  71 561 57 156 51 678 70 272 90 170 76 414 96 291 99 563  

Dynamika 2005=100 100 80 72 98 126 107 135 139  

Widzowie instytucji kultury wysokiej 
(NOSPR, Filharmonia Śl., Teatr Śląski, 
CKK) 

 b.d.  b.d.  b.d. 289 235 297 024 310 623 328 975 319 890 

Dynamika 2008=100  b.d.  b.d.  b.d. 100 103 107 114 111 

Źródło: UM Katowice, GUS 

 

Z punktu widzenie międzynarodowej rozpoznawalności Katowic istotne informacje odnoszą 

się to liczby turystów zagranicznych odwiedzających miasto. W okresie objętym analizą ich liczba 

wzrasta z 57,2 tys. osób do 66,7 tys. osób, tj.: wzrost na poziomie 16% (por. poniższa tabela). 

 

Tabela 4. Liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów w Katowicach   

Kategoria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Korzystający z noclegów turyści 
zagraniczni  

57 215 61 127 61 026 57 337 54 073 56 263 62 765 66 684  

Dynamika 2005=100 100 107 107 100 95 98 110 116  

Źródło: GUS 

 

Ostatni z wskaźników obrazujących wybrane efekty rozwojowe w polu „Metropolitalność” 

odnosi się do liczby udzielnych patentów Katowickim firmom i instytucjom. Analizowany okres wiąże 

się ze zróżnicowanym wzrostem liczby udzielonych patentów, których liczba w 2011 roku wzrosła  



11 

  

o 63% w relacji do 2005 roku, natomiast w 2012 tylko o 22% w relacji do roku bazowego (por. tabela 

poniżej). 

 

Tabela 5. Liczba udzielonych patentów w Katowicach   

Kategoria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba udzielonych patentów  49 38 59 49 59 53 80 60 

Dynamika 2010=100 100 78 120 100 120 108 163 122 

Źródło: UM Katowice za Urząd Patentowy RP 

 

1.2. Zmiana w poziomie jakości życia 

 

W polu strategicznym „Jakość życia” wybrane efekty rozwoju Katowice zostały 

zidentyfikowane w następujących obszarach:  

 demografia, w tym: liczba mieszkańców, przyrost naturalny, saldo migracji wewnętrznych  

i zagranicznych, wskaźnik starzenia się,  

 bezpieczeństwo publiczne,  

 stan środowiska naturalnego.  

Liczba mieszkańców Katowice rejestrowana przez GUS (tj.: ludność wg faktycznego miejsca 

zamieszkania na dzień 31 grudnia danego roku) w latach 2005-2012 zmniejszyła się z 317,2 tys. do 

307,2 tys. osób, tj. o 4% (por. tabela poniżej). 

 

Tabela 6. Podstawowe dane demograficzne Katowic    

Kategoria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ludność wg faktycznego 
miejsca zamieszkania na 31.XII 

317 220 314 500 312 201 309 621 308 548 311 421 309 304 307 233  

Dynamika 2005=100 100 99 98 98 97 98 98 96  

Przyrost naturalny  -1123 -913 -875 -794 -712 -644 -957 -905  

Dynamika 2005=100 100 81 78 71 63 57 85 80  

Saldo migracji wewnętrznych i 
zagranicznych  

-1099 -1478 -1593 -1074 -992 -1078 -1160 -994 

Dynamika 2005=100 100 134 145 98 90 98 106 98 

Wskaźnik starzenia się  109,3 115,8 121,9 128,3 133,4 140,3 145,9 151,6  

Dynamika 2005=100 100 106 112 117 122 128 133 139  

Źródło: GUS 
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Ta niekorzystna tendencja demograficzna powodowana jest zarówno przez ujemny przyrost 

naturalny (przykładowo w 2012 roku wyniósł on: - 905 osób) jak i przez niekorzystne saldo migracji 

wewnętrznych i zagranicznych. W ujęciu sumarycznym w latach 2005-2012 z Katowic wyemigrowało 

ok. 9,5 tys. osób. Oznacza to, że w ujęciu średnim każdego roku z Katowic wyprowadza się około  

1,2 tys. osób/rok. 

Ujemny przyrost naturalny skutkuje nie tylko zmniejszaniem się liczby mieszkańców miasta, 

ale wpływa również niekorzystnie na zjawisko starzenia się społeczności Katowic. Wskaźnik starzenia 

się (liczba osób w wieku 65+ na 100 osób w wieku do 15 lat) w latach 2005-2012 wzrósł ze 109,3 do 

151,6 (przy średniej dla wszystkich krajów UE na poziomie 95). 

Sytuacja Katowic pod względem bezpieczeństwa publicznego w analizowanym okresie uległa 

znaczącej poprawie. Liczba przestępstw na 10 tys. mieszkańców spadła z 496,7 w 2005 roku do 326,0 

w 2012 roku. Oznacza to spadek przestępczości o 34% w badanym okresie (por. tabela poniżej). 

 

Tabela 7. Bezpieczeństwo publiczne w Katowicach - liczba przestępst na 10 tys. mieszkańców    

Kategoria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba przestępstw na 10 000 mieszkańców  496,7 427,8 406,2 372,9 383,7 354,5 307,5 326,0 

Dynamika 2005=100 100 86 82 75 77 71 62 66 

Źródło: UM Katowice 

 

W Katowicach poprawia się także sytuacja pod względem stanu środowiska naturalnego,  

w tym zanieczyszczeń powietrza (por. tabela poniżej). Emisja zanieczyszczeń pyłowych w tonach na 

rok na kilometr kwadratowy zmniejszyła się w latach 2005-2012 z 6,1 do 3,53 tj. o 42%. 

 

Tabela 8. Emisja zanieczyszczeń powietrza w Katowicach  

Kategoria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych [t/r/km2] 6,10 5,02 4,01 3,32 3,34 3,45 3,65 3,53 

Dynamika 2005=100 100 82 66 54 55 57 60 58 

Emisja zanieczyszczeń gazowych [t/r/km2] 8 253 8 007 7 345 6 190 6 873 5 656 6 748 7 150 

Dynamika 2005=100 100 97 89 75 83 69 82 87 

Źródło: GUS 

 

Wolniej zmniejsza się natomiast emisja zanieczyszczeń gazowych (COx, NOx, SOx), tj. o 13%. 

Ich wartość w 2012 roku nadal była wysoka i wyniosła 7150 t/rok/km2. 
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1.3. Rozwój centrum miasta  
 

Ograniczenia w ilościowym ujęciu efektów rozwoju dla centrum Katowic wiążą się obecnie  

z brakiem systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie gromadzenia danych statystycznych dla tej 

części miasta. W ujęciu jakościowym działania podejmowane przez Miasto Katowice ukierunkowane 

są na tworzenie zabudowy o charakterze wielkomiejskim z przestrzeniami publicznymi, w tym  

o funkcjach kulturalnych i rozrywkowych.  

W latach 2006-2012 kluczowe działania podejmowane w Centrum Katowic można 

uporządkować według następujących jego obszarów:  

 Strefa RONDO-RYNEK: przebudowa układu torowisk tramwajowych, modernizacja przestrzeni 

publicznych, remont budynku Prasy, przygotowanie terenów pod inwestycje komercyjne wzdłuż 

lewej pierzei Al. Korfantego,  

 Strefa Mariacka-Dworcowa: modernizacja ul. Mariackiej, wraz ze stworzeniem ulicy o charakterze 

rozrywkowym, w tym projekty wydarzeń pn.: „Spotkajmy się na Mariackiej”, a także 

modernizacja ul. Św. Jana oraz budynku Kinoteatru Rialto. Do zrealizowania pozostają projekty 

parkingu podziemnego pod ul. Dworcową oraz modernizacja Starego Dworca PKP (właściciel 

prywatny),   

 Strefa Dworzec PKP: budowa nowego dworca PKP, wraz z przelotowym dworcem autobusowej 

komunikacji miejskiej oraz galerą handlową pn.: Galeria Katowicka, przebudowa ulicy 3 Maja, 

 Strefa Nauki: budowa nowych obiektów Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Prawa) oraz 

Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego (Centrum Informacji Naukowej  

i Biblioteka Akademicka), planowana budowa nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji UŚ  

w ramach kwartału: Pawła-Wodna-Górnicza, 

 Strefa Kultury: budowa obiektów Międzynarodowego Centrum Kongresowego, nowej siedziby 

NOSPR oraz nowej siedziby Muzeum Śląskiego na terenach po Kopalni Katowice, a także 

modernizacja obiektu SPODKA. Uzupełnienie stanowi budowa nowego układu komunikacyjnego 

dla Strefy Kultury, 

 Strefa ul. Wojewódzka: modernizacja układu drogowego i ciągów pieszych wzdłuż i w okolicach 

ul. Wojewódzkiej.  

 

1.4. Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy 

 
W polu strategicznym „Przedsiębiorczość” wybrane efekty rozwoju Katowice zostały 

zidentyfikowane w następujących obszarach:  
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 aktywność gospodarcza mierzona liczbą podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym 

przypadająca na 1000 mieszkańców, 

 przedsiębiorczość mierzona liczbą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 

1000 mieszkańców, 

 miejsca pracy określone za pomocą wskaźnika liczby pracujących oraz udziału pracujących  

w ludności w wieku produkcyjnym, 

 umiędzynarodowienie gospodarki miasta mierzone liczbą spółek handlowych z udziałem kapitału 

zagranicznego przypadającą na liczbę podmiotów sektora prywatnego, 

 wartość PKB na mieszkańca odniesiona – ze względu na dostępność danych statystycznych  

– do podregionu katowickiego oraz miast: Kraków i Wrocław.  

Aktywność gospodarcza w Katowicach mierzona liczbą podmiotów gospodarczych w sektorze 

prywatnym przypadającą na 1000 mieszkańców miasta w latach 2005-2012 wykazuje dodatnią 

wartość dynamiki. Porównując rok 2012 do roku bazowego (2005) wynosi: 7%. W latach 2008-2009 

zauważalny jest spadek dynamiki liczby podmiotów gospodarczych sektora prywatnego co może 

wiązać się z niekorzystnymi efektami międzynarodowego kryzysu finansowego (por. tabela poniżej).  

 

Tabela 9. Aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość w Katowicach 

Kategoria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sektor prywatny - liczba podmiotów 
gospodarczych ogółem na 1000 mieszkańców 

129 131 132 126 128 133 133 139  

Dynamika 2005=100 100 102 102 97 99 103 103 107 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 1000 mieszkańców  

91 92 91 85 87 90 88 90  

Dynamika 2005=100 100 101 100 93 95 99 97 99  

Źródło: GUS 

Stagnacją w badanym okresie cechuje się aktywność przedsiębiorcza mieszkańców miasta.  

W latach 2005-2012 liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Katowicach 

zmniejszyła się nieznacznie z 91 do 90 firm na 1000 mieszkańców. Ostatecznie dynamika dla tej 

wartości miała charakter ujemny i wyniosła: - 1%. 

Korzystne trendy w latach 2005-2011 odnoszą się natomiast do liczby pracujących oraz ich 

udziału w grupie ludności w wieku produkcyjnym (aktywność zawodowa). W przypadku liczby 

pracujących jej wartość wzrosła z 146,1 tys. miejsc pracy do 163,7 tys. miejsc pracy tj. o 12%.  

W sposób istotny wzrosła także aktywność zawodowa mieszkańców Katowic mierzona liczbą 

pracujących w relacji do liczby ludności w wieku produkcyjnym. Tak ujęta aktywność zawodowa  

w latach 2005-2011 wzrosła z 64% do 75% (por. tabela poniżej). 
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Tabela 10. Pracujący w Katowicach 

Kategoria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pracujący ogółem 146 076 151 281 158 274 160 725 157 321 161 086 163 730 

Dynamika 2005=100 100 104 108 110 108 110 112 

Pracujący jako % ludności w wieku 
produkcyjnym  

64% 67% 71% 73% 72% 73% 75% 

Dynamika 2005=100 100 105 111 114 112 113 117 

Źródło: GUS 

 

Korzystne tendencje w latach 2005-2011 dotyczą także poziomu umiędzynarodowienia 

gospodarki Katowic mierzonego udziałem spółek handlowych z kapitałem zagranicznym w liczbie 

podmiotów gospodarczych sektora prywatnego. Firmy zagraniczne powiększyły udział w strukturze 

podmiotów gospodarczych miasta z 2,2% do 2,8%, tj. o 29% (por. tabela poniżej). 

 

Tabela 11. Umiędzynarodowienie gospodarki Katowic oraz wartość PKB na 1-go mieszkańca 

Kategoria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego - sektor prywatny jako % liczby 
podmiotów sektora prywatnego  

2,2% 2,3% 2,4% 2,7% 2,7% 2,6% 2,8% 

Dynamika 2005=100 100 104 111 125 124 121 129 

PKB na 1-go mieszkańca - podregion katowicki  b.d.  b.d. b.d. b.d.  32 824 35 056 34 973 

Dynamika 2009=100 b.d.  b.d. b.d. b.d.  100,0 106,8 106,5 

PKB na 1-go mieszkańca - miasto Kraków  b.d.  b.d. b.d. b.d.  38 866 40 249 42 288 

Dynamika 2009=100 b.d.  b.d. b.d. b.d.  100,0 103,6 108,8 

PKB na 1-go mieszkańca – miasto Wrocław b.d.  b.d. b.d. b.d.  31 973 34 170 35 715 

Dynamika 2009=100 b.d.  b.d. b.d. b.d.  100,0 106,9 111,7 

Źródło: GUS 

W latach 2009-2011 wzrasta również wartość PKB na 1-go mieszkańca w podregionie 

katowickim z 32,8 tys. zł do 35,0 tys. zł, tj. o 6,5%. Jednakże w innych, wybranych miastach będących 

stolicami regionów Polski Południowej, tj. Krakowie i Wrocławiu zarówno wartość PKB na 1-go 

mieszkańca jak i jego dynamika są większe. We Wrocławiu następuje wzrost wartości PKB na 1-go 

mieszkańca o 11,7% (z 32,0 tys. zł do 35,7 tys. zł), natomiast w Krakowie o 8,8% (z 38,9 tys. zł do 42,3 

tys. zł).  

 

1.5. Rozwój systemu transportowo-logistycznego 

 
W polu strategicznym „Transport i logistyka” wybrane efekty rozwoju Katowic zostały 

zidentyfikowane w następujących obszarach:  
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 dostępność lotnicza, 

 zatłoczenie miasta, 

 komunikacja publiczna. 

Dostępność lotnicza Katowic mierzona poprzez liczbę całkowitego ruchu pasażerskiego 

(odprawionych pasażerów na Lotnisku Katowice w Pyrzowicach) w latach 2005-2012 uległa znaczącej 

poprawie. Ruch pasażerski wzrósł z 1,1 mln pasażerów w 2005 roku do 2,6 mln pasażerów w 2012 

(wzrost o 134%). Wśród lotnisk regionalnych nadal dominującą pozycję utrzymuje lotnisko w Balice  

w Krakowie. W 2012 roku całkowity ruch pasażerski wyniósł tam 3,4 mln osób, zaś wskaźnik wzrostu 

za lata 2005-2012 ukształtował się na poziomie 117% (por. tabela poniżej) 

 

Tabela 12. Dostępność lotnicza Katowic  

Kategoria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Całkowity ruch 
pasażerski Lotnisko 
Katowice w 
Pyrzowicach  

1 092 385 1 458 411 1 995 914 2 426 942 2 364 613 2 403 253 2 544 124 2 550 848 

Dynamika 2005=100 100 134 183 222 216 220 233 234 

Całkowity ruch 
pasażerski Lotnisko 
Balice w Krakowie 

1 586 130 2 367 257 3 068 199 2 923 961 2 680 322 2 863 996 3 014 060 3 438 758 

Dynamika 2005=100 100 149 193 184 169 181 190 217 

Całkowity ruch 
pasażerski Lotnisko 
Wrocław 

465 528 865 933 1 280 511 1 486 442 1 365 456 1 654 439 1 657 472 1 996 552 

Dynamika 2005=100 100 186 275 319 293 355 356 429 

Źródło: opracowano na postawie statystyka poszczególnych portów lotniczych 

W analizowanym okresie najszybciej pod względem dynamiki liczby odprawionych pasażerów 

plasowało się lotnisko we Wrocławiu. O ile w 2005 roku całkowity ruch pasażerski wyniósł tam 

niecałe: 0,5 mln osób, o tyle w 2012 roku było to już niemal: 2 mln pasażerów (wzrost o 329%).  

Pod względem zatłoczenia w latach 2005-2012 następuje w Katowicach bardzo dynamiczny 

przyrost pojazdów samochodowych z 142,2 tys. do 196,0 tys., tj. o 38%. Odzwierciedla to także 

szybko rosnący (dodatkowo przy zmniejszającej się liczbie mieszkańców miasta) wskaźnik motoryzacji 

liczony jako liczba pojazdów na 100 mieszkańców, który w latach 2005-2012 wzrósł z 45 do 64 (por. 

tabela poniżej). Należy jednak zauważyć, że pomimo tak znaczącego przyrostu pojazdów, ze względu 

na przeprowadzone inwestycje dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych Katowice 

zaliczane są do tzw. „szybkich” miast, gdzie średnia prędkość przejazdu przez śródmieście wynosi  
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46 km/h. Do miast najbardziej zakorkowanych należą Kraków i Wrocław (średnia prędkość przejazdu 

przez śródmieście nie przekracza 29 km/h)1.  

 

Tabela 13. Zatłoczenie Katowic  

Kategoria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba pojazdów 
samochodowych 

142 159 150 433 161 656 175 629 178 574 178 756 185 376 195 996 

Dynamika 2009=100 100 106 114 124 126 126 130 138 

Liczba pojazdów 

samochodowych/100 

mieszkańców 

45 48 52 57 58 57 60 64 

Źródło: Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, UM Katowice 

 
W latach 2005-2012 długość tras autobusowych w mieście uległa zwiększeniu z 213,8 km do 

220,8 km, tj. wzrost o 3%. Zmniejszeniu uległa długość linii autobusowych w granicach Katowic,  

tj. o 8% (z 891,2 km do 824,5 km). Natomiast zwiększeniu w latach 2005-2010 uległa liczba 

przystanków autobusowych z 256 do 296, tj. wzrost o 16% (por. tabela poniżej). 

 

Tabela 14. Komunikacja publiczna w Katowicach  

Komunikacja miejska  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Długość tras autobusowych  
w granicach miasta  
(wg KZK GOP dla Katowic, w km) 

213,8 213,8 213,8 196,3 196,3 219,9  222,1  220,8  

Dynamika 2005=100 100 100 100 92 92 103  104  103  

Długość linii autobusowych  
w granicach administracyjnych miasta  
(wg KZK GOP dla Katowic, w km) 

891,2 1046,9 1046,9 1010,4 1010,4 917,9 860,8  824,5 

Dynamika 2005=100 100 117 117 113 113 103 96 92 

Liczba przystanków w granicach 
administracyjnych Katowic 

256 256 256 250 264 
296 

(600)* 
(624)* (626)* 

Dynamika 2005=100 100 100 100 98 103 116 - - 

Trasy komunikacyjne tramwajowe 29,0 29,0 29,0 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 

Dynamika 2005=100 100 100 100 97 97 97 97 97 

* zmiana metodyki liczenia przystanków (por. ust. z dn. 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym) 
uniemożliwia kalkulację indeksów dynamiki za lata 2011 i 2012 w relacji do roku bazowego 
Źródło: KZK GOP, GUS 

 

Liczba przystanków autobusowych w latach 2011-2012 nadal wskazuje tendencję wzrostową, 

niemniej ze względu na zmianę metodyki ich liczenia niemożliwa stało się obecnie porównanie tego 

okresu do lat 2006-2010 za pomocą indeksu dynamiki o stałej podstawie. 

                                                           
1
 http://korkowo.pl/informacja-prasowa/katowice-szybkie-miasto-290 
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Długość tras w komunikacji tramwajowej w latach 2005-2012 zmniejszyła się o 3%.  

W okresie 2006-2012 podjęto natomiast prace związane z przebudową torowisk tramwajowych  

w strefie śródmiejskiej Katowic, co korzystnie wpłynęło na czas przejazdu tym środkiem transportu.  

Do kluczowych projektów w dziedzinie komunikacji publicznej należy zaliczyć budowę 

nowego dworca PKP (oddany do użytkowania w 2012 roku) wraz z przelotowym dworcem 

autobusowej komunikacji miejskiej (oddany do użytkowania w 2013 roku). 

 

Dokonując syntetycznej oceny stopnia realizacji Strategii w kontekście wybranych efektów 

rozwojowych generowanych w sposób bezpośredni i pośredni przez działania wdrażające jej zapisy 

do pozytywów (tj. cechujących się wysoką dynamiką korzystnych zmian) należy zaliczyć: 

 dynamiczny wzrost liczby osób odwiedzających muzea w Katowicach (o niemal 430%), a także 

znaczący wzrost liczby osób odwiedzających galerie (39%) oraz wzrost liczby widzów instytucji 

kultury wysokiej (NOSPR, Filharmonia Śląska, Teatr Śląski, Centrum Kultury Katowice, tj. o 11%) 

 znaczący wzrost liczby patentów rejestrowanych przez katowickie firmy (o 63%) 

 wzrostu liczby podmiotów gospodarki narodowej (o 7%) 

 znaczącą poprawę bezpieczeństwa w mieście mierzoną liczbą przestępstw na 10 tys. 

mieszkańców (spadek o 34%) 

 poprawę stanu środowiska naturalnego w wymiarach spadku zanieczyszczeń pyłowych powietrza 

(o 42%) oraz zanieczyszczeń gazowych (spadek o 13%) 

 realizację szeregu kluczowych działań zmieniających wizerunek centrum miasta głównie  

w obszarach: Rondo-Rynek, Mariacka-Dworcowa, Dworzec PKP, Strefa Nauki oraz Strefa Kultury, 

ul Wojewódzka wraz z ulicami sąsiednimi 

 wzrost liczby turystów zagranicznych odwiedzających Katowice (o 16%) 

 wzrost liczby osób pracujących (o 12%) połączony ze wzrostem udziału liczby osób aktywnych 

zawodowo (o 17%) 

 wzrost udziału liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego (o 29%) 

 znaczącą poprawę dostępności lotniczej miasta mierzoną wzrostem liczby pasażerów 

odprawionych na Lotnisku Katowice w Pyrzowicach (wzrost o 134%) 

 zaliczenie Katowic do tzw. „miast szybkich” ze średnią prędkością przejazdu przez śródmieście:  

46 km/h 

 zwiększenie liczby przystanków autobusowych (o 16%) 

Wśród efektów negatywnych (tj. wysoka dynamika niekorzystnych zmian) znajdują się: 

 przeciętna pozycja katowickich uczelni wyższych w rankingach szkół wyższych w Polsce (pozycje 

w ramach drugiej i trzeciej dziesiątki szkół) 
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 niekorzystna pozycja katowickich uczelni wyższych w relacji do szkół wyższych w Polsce pod 

względem umiędzynarodowienia ocenianego w kontekście uczestnictwa w Programie Erasmus  

 spadek liczby mieszkańców miasta (o 4%) wynikający z ujemnego przyrostu naturalnego oraz 

niekorzystnego salda migracji wewnętrznych i zagranicznych 

 niekorzystny wzrost wskaźnika starzenia się mieszkańców Katowic do poziomu ponad 151, przy 

średniej UE: 95 

 słabsza dynamika wzrostu PKB w podregionie katowickim w relacji do Miasta Kraków oraz Miasta 

Wrocław  

 niekorzystny z punktu widzenia zatłoczenia miasta szybki przyrost liczby samochodów (o 38%) 

 zmniejszenie długości linii autobusowych w granicach miasta (o 8%)  

Wśród badanych efektów rozwojowych Katowic znajdują się również takie, które posiadają niewielką 

dynamikę zmian w związku z powyższym oddziaływanie Strategii w tych wymiarach można uznać za 

neutralne. Efekty tego typu obejmują:  

 stabilizację liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zmniejszenie o 1%) 

 stabilizację długości tras komunikacji tramwajowej (zmniejszenie o 3%) 

 stabilizację długości tras autobusowych (wzrost o 3%) 

2. Aktualność i weryfikacja pól i wyzwań strategicznych  

 

Strategia rozwoju miasta Katowice do 2020 roku jest narzędziem umożliwiającym: 

 kreowanie procesów rozwojowych poprzez aktywne wykorzystywanie ustawowo posiadanych 

kompetencji decyzyjnych oraz własnych zasobów i środków finansowych powiększanych  

o środki pozyskiwane z różnych źródeł zewnętrznych, 

 promowanie i udzielanie wsparcia środowiskom gospodarczym, akademickim, badawczo – 

rozwojowym, artystycznym i kulturalnym w realizacji ich strategicznych przedsięwzięć 

dotyczących miedzy innymi infrastruktury i usług,   

 zawiązywania partnerstwa, współpracy i porozumień, w pierwszej kolejności z miastami 

Aglomeracji Górnośląskiej we wspólnym tworzeniu różnorodnych udogodnień i korzyści 

aglomeracyjnych jej mieszkańcom. 

 Strategia rozwoju miasta Katowice do 2020 roku zawiera pięć punktów ciężkości określonych 

mianem pól strategicznych. 

Pole pierwsze, „Metropolitalność” tworzą trzy podstawowe składowe, którymi są: 

 funkcje metropolitalne,  

 potencjał inwestycyjny, 
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 świadomość metropolitalna. 

Metropolitalność jako strategiczny punkt ciężkości miała służyć budowaniu silnej pozycji miasta  

w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej z zachowaniem partnerstwa Katowic z miastami 

Aglomeracji Górnośląskiej kreującego Górnośląski Zespół Metropolitalny.  

Pole drugie, „Jakość życia” określono poprzez trzy komponenty, a mianowicie: 

 ekologiczne warunki życia, 

 mieszkalnictwo, 

 potencjał usługowy. 

Jakość życia została uznana za wiodące pole z punktu widzenia wszystkich grup społecznych 

miasta, a także dla ludności funkcjonalnej korzystającej w Katowicach z oferty miejsc pracy, nauki, 

usług i zakupów oraz oferty spędzania czasu wolnego. Katowice jako ośrodek stołeczny aglomeracji  

i regionu powinien zapewniać bezpieczne, zdrowe i przyjazne środowisko życia kierując się zasadą 

spójności społecznej i terytorialnej.  

Pole trzecie, „Centrum” jako autentyczne miejsce centralne Katowic i całej aglomeracji 

zdefiniowano poprzez położenie nacisku na składowe: 

 dostępność komunikacyjna, 

 walory obszaru Centrum, 

 miejskie i aglomeracyjne funkcje Centrum. 

Centrum Katowic obejmujące obszar w nowej, poszerzonej terytorialnie delimitacji, będący 

miejscem lokalizacji funkcji wyższego rzędu i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez 

mieszkańców i osoby przyjezdne, ma za zadanie budować metropolitalną pozycję miasta.  

W procesie przekształcania Katowic w miasto stołeczne policentrycznej metropolii dysponujące 

autentycznym Centrum, zasadą jego kształtowania jest równoważenie jego atrakcyjności dla 

mieszkańców miasta i jego użytkowników zewnętrznych. 

Pole czwarte, „Przedsiębiorczość” podkreśla znaczenie rozwoju gospodarczego dla przyszłości 

miasta. Strategiczny profil tego pola kształtują trzy komponenty: 

 struktura gospodarcza, 

 kapitał finansowy, 

 instytucjonalna infrastruktura biznesu. 

Miasto Katowice poprzez proinnowacyjną przebudowę sektora wytwórczego stanie się zdolne do 

konkurowania w przestrzeni i na rynku europejskim oraz globalnym. W procesie proinnowacyjnej 

przebudowy struktury gospodarczej Katowic za generalną zasadę przyjęto tworzenie przyjaznego 

klimatu dla małego i średniego biznesu oraz wspieranie powstawania i rozwoju działalności 

kreujących wysoką wartość dodaną.  
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Pole piąte, „ Transport i logistyka” zawiera takie główne składowe jak: 

 zewnętrzna dostępność komunikacyjna czyniąca z Katowic węzeł komunikacyjny o randze 

krajowej i europejskiej,  

 wewnętrzne powiązania komunikacyjne umożliwiające szybkie przemieszczanie się między 

dzielnicami miasta, 

 miejski potencjał logistyczny w zakresie obsługi komunikacji pasażerskiej i transportu towarów. 

Tak zdefiniowane pole strategiczne ukierunkowuje zmiany w transporcie i logistyce tak, aby 

Katowice stały się miastem o sprawnym, zewnętrznym i wewnętrznym systemie transportowym przy 

przestrzeganiu i uznaniu za wiodącą zasadę działań na rzecz integracji systemu transportowego 

miasta. 

 Dla dokonania syntetycznej oceny stopnia aktualności Strategii miasta w przekroju pól 

strategicznych został przeprowadzony ciąg spotkań konsultacyjno – ewaluacyjnych ze specjalistami 

Urzędu Miasta i doradcami zewnętrznymi. W trakcie wymienionych spotkań wykonane zostało 

dwustopniowe badanie ankietowe według opracowanego wzoru ankiet (por. załącznik). Odrębne 

badanie ankietowe zostało także wykonane z udziałem przedstawicieli selektywnie wybranych 

instytucji zewnętrznych. 

 Syntetyczne zestawienie wyników oceny aktualności pól strategicznych zawiera tabela 15. 

Analiza uzyskanych opinii co do aktualności poszczególnych pól i ich składowych pozwala na 

sformułowanie następujących wniosków:  

1. Wszystkie pola strategiczne stanowiące szkielet konstrukcyjny Strategii rozwoju miasta 

Katowice 2020 zachowują swoją aktualność po upływie okresu jej realizacji w latach 2006 – 

2012. 

2. Stopień aktualności poszczególnych pól strategicznych jest zróżnicowany i mieści się  

w przedziale od 60% do 80% odpowiedzi „duża aktualność”. W największym zakresie odnosi 

się to do pola strategicznego „Centrum” w relacji do którego 80% odpowiedzi wskazywało 

dużą aktualność tego pola strategii. Dużą aktualność pola „Transport i logistyka” oceniła 

populacja 60% respondentów.  
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Tabela 15. Poziom aktualności Strategii w przekroju pól strategicznych według % odpowiedzi "duża 

aktualność"  

Pole strategiczne 
%  wszystkich odpowiedzi wskazujących na dużą 

aktualność 

Metropolitalność 

Jakość życia 

Centrum 

Przedsiębiorczość 

Transport i logistyka 

70% 

60% 

80% 

70% 

60% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

3. W przekroju głównych składowych każdego pola strategicznego duża aktualność jest 

identycznie zróżnicowana pod względem odsetka udzielanych odpowiedzi, mieszcząc się 

także w przedziale od 60 % do 80% wszystkich udzielonych odpowiedzi. Najwyższy poziom 

aktualności uzyskał komponent pod nazwą „Wydarzenia kulturalne, naukowe i biznesowe  

o randze metropolitalnej” mieszczący się w polu strategicznym „Metropolitalność”,  

a w następnej kolejności składowa „Nowa gospodarka” wchodząca w skład pola 

strategicznego „Przedsiębiorczość” 

 

Tabela 16. duża aktualność głównych składowych w przekroju pól strategicznych  

Pole strategiczne i główne składowe 
% wszystkich odpowiedzi wskazujących na 

dużą aktualność 

Metropolitalność, w tym składowe: 

 wydarzenia kulturalne, naukowe  

i biznesowe o randze 

metropolitalnej, 

 infrastruktura metropolitalna, 

 funkcje metropolitalne. 

 

       Jakość życia, w tym składowe: 

 ekologiczne warunki życia, 

 

80% 

 

70% 

70% 

 

 

60% 
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Pole strategiczne i główne składowe 
% wszystkich odpowiedzi wskazujących na 

dużą aktualność 

 mieszkalnictwo, 

 potencjał usługowy. 

 

        Centrum, w tym składowe: 

 walory urbanistyczno – 

architektoniczne, 

realizacje/lokalizacje projektów 

urbanistyczno – architektonicznych, 

 nowe, metropolitalne funkcje 

Centrum, 

 dostępność komunikacyjna. 

 

Przedsiębiorczość, w tym składowe: 

 nowa gospodarka, 

 centra/przestrzenie biznesowe, 

 infrastruktura biznesu. 

 

Transport i logistyka, w tym składowe: 

 wewnętrzne powiązania 

komunikacyjne, 

 integracja transportowa miasta; 

transport zbiorowy i indywidualny, 

 zewnętrzna dostępność 

komunikacyjna, 

 potencjał logistyczny. 

52% 

39% 

 

 

 

60% 

 

 

60% 

60% 

 

70% 

52% 

52% 

 

 

60% 

 

60% 

 

55% 

29% 

      Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 
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Weryfikacja pól strategicznych i ich głównych składowych dokonana w oparciu o wyniki 

badań ankietowych oraz przeprowadzoną dyskusję na spotkaniach konsultacyjno – ewaluacyjnych 

została zamieszczona w tabeli 17. 

 

Tabela 17. Pola strategiczne i ich składowe. Propozycja weryfikacji  

Pole strategiczne Główne składowe – nowe propozycje 

Metropolitalność 

 Różnorodność wydarzeń kulturalnych, 
naukowych, biznesowych, turystycznych, 
sportowych i rekreacyjnych 

 Wzmocnienie zalążkowych i rozwiniętych funkcji 
metropolitalnych 

 Infrastruktura metropolitalna – rozbudowa 
lotniska i rozwój połączeń lotniczych oraz kolei 
dużych prędkości 

Jakość życia 

 Warunki środowiskowe i kształtowanie 
wizerunku miasta kojarzącego się z szeroko 
pojmowaną ideą „miasta ogrodów” 

 Budownictwo czynszowe i komunalne 

 Jakość usług społecznych (zdrowie, edukacja, 
bezpieczeństwo) i usług spędzania czasu wolnego 

Centrum 

 Wzmocnienie istniejących funkcji 
metropolitalnych 

 Dostępność do Centrum jako obszaru 
centralnego Aglomeracji Górnośląskiej 

 Nowe realizacje urbanistyczno – 
architektoniczne, między innymi powierzchnie 
biurowe wysokiej klasy typu parki biznesu 

Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy 

 Nowa gospodarka 

 Atrakcyjność miasta dla ludzi młodych 

 Przyjazny klimat dla lokalnej przedsiębiorczości  
i rzemiosła 

Transport i logistyka 

 Wewnątrzmiejskie i wewnątrzaglomeracyjne 
powiązania komunikacyjne z sąsiednimi miastami 
(Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice, 
Mysłowice, Tychy) 

 Integracja transportowa miasta  
z uwzględnieniem punktów przesiadkowych  
i sieci parkingów 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem propozycji zgłoszonych w trakcie dyskusji na spotkaniach konsultacyjno - 

ewaluacyjnych 
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Wszystkie pola strategiczne, pomimo zróżnicowanego poziomu ich aktualności, powinny 

zostać zachowane w razie podjęcia prac aktualizacyjnych nad Strategią rozwoju miasta „Katowice 

2020”. Najwyższy stopień aktualności daje się przypisać polom: 

 Metropolitalność, 

 Centrum, 

 Przedsiębiorczość. 

Natomiast dwa pozostałe pola, to jest: 

 Jakość życia, 

 Transport i logistyka, 

zachowują swoją aktualność pod warunkiem znaczącej zmiany w zakresie składowych tych pól.  

W polu strategicznym „Metropolitalność” wysoką aktualność zachowują wszystkie główne 

składowe. Co się tyczy składowej „Funkcje metropolitalne” warto rekomendować wzmocnienie już 

istniejących w Katowicach funkcji metropolitalnych. W przypadku „Infrastruktury metropolitalnej” 

warto położyć nacisk na rozbudowę Lotniska Katowice w Pyrzowicach i rozwój połączeń lotniczych 

oraz na kolejach dużych prędkości. W obrębie składowej „Wydarzenia metropolitalne” niezbędne jest 

zwiększenie ich różnorodności poprzez uzupełnienie o wydarzenia kongresowe, turystyczne, 

sportowe i rekreacyjne. 

W polu strategicznym „Centrum” podkreślenia wymaga wzmocnienie istniejących funkcji 

metropolitalnych. W dziedzinie dostępności komunikacyjnej punkt ciężkości przesuwa się na 

dostępność do centrum jako obszaru centralnego Aglomeracji Górnośląskiej. W przypadku realizacji 

projektów urbanistyczno – architektonicznych na pierwszym planie znajdują się powierzchnie 

biurowe wysokiej klasy. 

W polu strategicznym „Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy” pierwszoplanową składową 

staje się „nowa gospodarka”, co właśnie sugeruje zmianę nazwy pola. Dwie pozostałe składowe tracą 

na znaczeniu, co oznacza celowość wprowadzenia nowych składowych tego pola strategicznego. 

Atrakcyjność miasta dla przedsiębiorczych młodych ludzi oraz przyjazny klimat dla lokalnej 

przedsiębiorczości i rzemiosła mogą stanowić propozycję nowych składowych tego pola. 

W polu strategicznym „Jakość życia” aktualność zachowuje jedynie składowa „środowiskowe 

warunki życia” ze wskazaniem na kontynuację przedsięwzięć już realizowanych i prowadzących do 

zasadniczej poprawy jakości środowiska i kształtowania wizerunku Katowic jako miasta kojarzącego  

z nośną, szeroką pojmowaną ideą miasta – ogrodu. Wśród dwóch pozostałych składowych tego pola 

pojawia się potrzeba przeformułowania ich zakresu i treści. W przypadku „mieszkalnictwa” chodzi  

o zwrócenie się na budownictwo czynszowe i komunalne. Dotychczasową składową „potencjał 
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usługowy” proponuje się ukonkretnić w formie zapisu akcentującego jakość usług społecznych 

(zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo mieszkańców) i usług spędzania czasu wolnego. 

W polu strategicznym „Transport i logistyka” zachowaniu podlega składowa „wewnętrzne 

powiązania komunikacyjne”, także w rozumieniu powiązań wewnątrz aglomeracyjnych zwłaszcza  

z miastami sąsiednimi – Chorzów, Siemianowice, Mysłowice, Tychy, Ruda Śląska. Natomiast składowa 

„integracja transportowa miasta” dotyczy transportu indywidualnego i zbiorowego z uwzględnieniem 

punktów przesiadkowych i sieci parkingów. Zewnętrzna dostępność komunikacyjna Katowic jako 

węzła transportowego o randze krajowej i międzynarodowej oraz „potencjał logistyczny miasta” to 

składowe, które już nie wymagają tak znaczącego wsparcia strategicznego. 

W wyniku przeprowadzonych spotkań konsultacyjno – ewaluacyjnych godne rozważenia są 

propozycje wprowadzenia nowych pól strategicznych. Dotyczy to w szczególności pola strategicznego 

pod nazwą „Efektywność energetyczna miasta” oraz dodatkowo pola strategicznego „Inkluzja 

społeczna”, które powinno być traktowane jako składowa pola strategicznego „Jakość życia”. 

 

W Strategii rozwoju miasta Katowice 2020 pięć wyzwań długofalowego rozwoju uznano za 

wyzwania strategiczne. Są to odpowiednio: 

 Zaistnienie Katowic wraz z innymi miastami Aglomeracji Górnośląskiej jako metropolii tej samej 

rangi co Kraków i Wrocław, 

 Rewitalizacja społeczna i urbanistyczna zdegradowanych dzielnic oraz rozwój komunalnego, 

społecznego i komercyjnego budownictwa mieszkaniowego, 

 Wykreowanie Centrum miasta i ukształtowanie nowego sposobu użytkowania jego przestrzeni 

jako wizytówki Katowic i całej Aglomeracji Górnośląskiej, 

 Przemiana Katowic z ośrodka przemysłowego w ośrodek usług wyższego rzędu (metropolitalny),  

w tym świadczonych dla gospodarki opartej na wiedzy,  

 Ukształtowanie Katowic jako europejskiego węzła transportowego poprzez wykorzystanie 

transeuropejskich korytarzy transportowo – komunikacyjnych. 

Sprostanie wyzwaniom strategicznym pozwoli Katowicom, we współpracy z innymi, 

rdzeniowymi miastami Aglomeracji Górnośląskiej (Gliwice, Sosnowiec, Bytom, Zabrze) wejść na 

ścieżkę reurbanizacji oraz na wykreowanie Katowic jako lidera policentrycznej metropolii. 

Przeprowadzone badania ankietowe i spotkania konsultacyjno – ewaluacyjne pozwoliły na 

sprecyzowanie uzgodnionego poglądu co do aktualności wyzwań strategicznych i poddaniu tych 

wyzwań weryfikacji. 
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Tabela 18. Aktualność długofalowych wyzwań strategicznych  

Wyzwania strategiczne 
Częstość odpowiedzi  

dla kategorii „duża aktualność” 

1. Zaistnienie Katowic wraz z innymi 
miastami jako metropolii 

2. Rewitalizacja społeczna i urbanistyczna 
zdegradowanych dzielnic 

3. Wykreowanie Centrum miasta …jako 
wizytówki Katowic i całej Aglomeracji 
Górnośląskiej 

4. Przemiana Katowic … w ośrodek usług 
wyższego rzędu (metropolitalnych)… 

5. Ukształtowanie Katowic jako 
europejskiego węzła transportowego… 

77% 

65% 

 

74% 

65% 

52% 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem badania ankietowego 

 

Wyzwanie strategiczne Zaistnienie Katowic wraz z innymi miastami Aglomeracji Górnośląskiej 

jako metropolii tej samej rangi co Kraków i Wrocław ulega spotęgowaniu na skutek dynamicznego 

rozwoju metropolitalnego Krakowa i Wrocławia. Sprostanie temu wyzwaniu oznacza dotrzymanie 

tempa tym metropoliom i wypełnianie przez Katowice misji metropolitalnej poprzez przyspieszenie 

procesu metropolizacji całej Aglomeracji Górnośląskiej. W obowiązującej „Koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju do 2030 roku”, Katowice i Aglomeracja Górnośląska uzyskały miejsce 

jednego z węzłów krajowej metropolii sieciowej (strategiczny sześciokąt polskiej przestrzeni 

metropolitalnej). 

Rośnie znaczenie wyzwania strategicznego Wykreowanie Centrum miasta i ukształtowanie 

nowego sposobu użytkowania jego przestrzeni jako wizytówki Katowic i całej Aglomeracji 

Górnośląskiej jako obszaru centralnego całej Aglomeracji będącego także dźwignią w budowaniu 

pozycji liderskiej Katowic w policentrycznej Metropolii Górnośląskiej.  

Wyzwanie strategiczne Rewitalizacja społeczna i urbanistyczna zdegradowanych dzielnic 

Katowic oraz rozwój komunalnego, społecznego i komercyjnego budownictwa mieszkaniowego 

zachowuje swoją aktualność pod warunkiem konsolidacji i koordynacji działań i projektów 

rewitalizacyjnych obejmujących spójnie całe miasto i uwzględniających dziedzictwo kultury 

przemysłowej. 

Wyzwanie strategiczne Przemiana Katowic z ośrodka przemysłowego w ośrodek usług 

wyższego rzędu, w tym świadczonych dla gospodarki opartej na wiedzy uzyskuje nową treść  
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w nowym brzmieniu Katowice jako silne, krajowe centrum gospodarcze i technologiczne Aglomeracji 

Górnośląskiej. 

Wyzwanie strategiczne Ukształtowanie Katowic jako europejskiego węzła transportowego 

poprzez wykorzystanie transeuropejskich korytarzy transportowo – komunikacyjnych – w razie jego 

podtrzymania - wymagałoby przeformułowania. Nowym akcentem w jego określeniu winno być 

równocześnie pozyskiwanie przez system transportowy miasta dwóch niezbędnych atrybutów jakimi 

są technologizacja2 i multimodalność. Jest to między innymi efekt przeprowadzonych studiów 

foresightowych metropolizacji usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym do 2030 

roku. 

 

3. Aktualność i weryfikacja wizji, priorytetów i celów strategicznych 

w przekroju pól strategicznych  

3.1. Aktualność i weryfikacja wizji rozwoju miasta w przekroju pól 

strategicznych 

 

Wizja rozwoju Katowic do 2020 roku zawiera trzy wiodące idee: 

 Katowice metropolią we współdziałaniu z innymi rdzeniowymi miastami Aglomeracji 

Górnośląskiej, w szczególności z Gliwicami i Sosnowcem (krąg miast rdzeniowych powinien także 

objąć Bytom i Zabrze oraz dodatkowo dwa ośrodki wspomagające, tj. Chorzów i Tychy), 

 Katowice stolicą Górnego Śląska XXI wieku (i równocześnie wraz z całą Aglomeracją Górnośląską 

składową metropolii sieciowej Polski), w tym obszarem rozwoju naukowo – technologicznego oraz 

rozwoju kulturalnego i przemysłów kreatywnych, 

 Katowice biegunem rozwoju europolii Europy Środkowej obejmującej Katowice – Kraków – 

Ostrawę jako centrum biznesowe i finansowe. 

Za główne składowe wizji strategicznej Katowice 2020 uznano: 

 Katowice dysponujące jednym z najnowocześniejszych w kraju centrów miejskich będącym 

wizytówką miasta i jednocześnie centrum Aglomeracji Górnośląskiej, 

 Nowe realizacje urbanistyczno – architektoniczne w Centrum Katowic realizowane przez 

inwestorów zewnętrznych, w tym biznes i instytucje międzynarodowe, 

                                                           
2
 zwiększenie wykorzystania w życiu codziennym, w produkcji i usługach, a także relacjach międzyludzkich dóbr 

opartych o nowe technologie w tym ICT 
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 Katowice jako siedziba centrów badawczo – rozwojowych firm krajowych i korporacji 

międzynarodowych oraz miejscem efektywnej współpracy nauki i biznesu, której produktem jest 

transfer innowacji technologicznych, 

 Katowice silnym ośrodkiem kultury wysokiej w zakresie muzyki, filmu, teatru i plastyki oraz 

multimediów, 

 Katowice organizatorem krajowych i międzynarodowych wydarzeń naukowych kulturalno – 

rozrywkowych i sportowo – rekreacyjnych. 

 

Wizja strategiczna Katowic w polu strategicznym „Metropolitalność” definiuje Katowice jako 

miasto metropolitalne, co oznacza, że: 

 Katowice wraz z Krakowem i Ostrawą są jednym z trzech biegunów śląsko – krakowsko – 

morawskiej europolii w Europie Środkowej, 

 Katowice są miastem metropolitalnym we współdziałaniu z innymi rdzeniowymi miastami 

Aglomeracji Górnośląskiej obok takich metropolii Polski Południowej jak Kraków i Wrocław, 

 Katowice jako administracyjna, gospodarcza, kulturalna i naukowa stolica Górnego Śląska XXI 

wieku, 

 Katowice są ośrodkiem akademickim i badań naukowych w zakresie zaawansowanych technologii 

w takich dziedzinach jak: biotechnologie, TIK, elektronika, nanotechnologie, 

 Katowice są silnym ośrodkiem kultury muzycznej, filmowej, teatralnej i plastycznej oraz 

multimediów, 

 Katowice są organizatorem krajowych i międzynarodowych wydarzeń naukowych, kulturalno-

rozrywkowych i sportowych. 

Badania ankietowe potwierdziły wysoką aktualność wszystkich kluczowych myśli 

przewodnich wizji strategicznej w polu „Metropolitalność”. W odniesieniu do Katowic jako ośrodka 

europolii Europy Środkowej ważne jest podkreślenie inteligentnych specjalizacji Katowic w zakresie 

technologii i usług informacyjno – komunikacyjnych, medycyny klinicznej, przemysłu muzycznego  

i designu. Umacnia się pozycja Katowic w Aglomeracji Górnośląskiej. Katowice wypełniają skutecznie 

funkcje ośrodka motorycznego w rozwoju całej Aglomeracji. Katowice poprzez rozwijane funkcje 

metropolitalne przyspieszają procesy metropolizacji Aglomeracji Górnośląskiej. Katowice wraz  

z metropolizującą się Aglomeracją Górnośląską tworzą region ekonomiczny i kulturowy ponad 

granicami administracyjnymi województw. Katowice jawią się jako wielodyscyplinowy ośrodek nauki  

i kultury oraz transferu innowacji technologicznych do sektora przedsiębiorstw i twórczości 

artystycznej generującej wydarzenia i produkty kulturalne. Domknięciem wizji metropolitalnej 
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Katowic mogą stać się międzynarodowe kongresy, wydarzenia targowo – wystawiennicze, wystawy 

artystyczne, w tym sztuki użytkowej. 

 

Tabela 19. Aktualność i weryfikacja wizji strategicznej w polu strategicznym "Metropolitalność"  

Zapisy wizji strategicznej rozwoju Katowic w polu 

strategicznym Metropolitalność 

Aktualność 

zapisów wizji 
Uwagi dotyczące aktualizacji 

Katowice wraz z Krakowem i Ostrawą jednym z trzech 

biegunów śląsko – krakowsko – morawskiej europolii 

Europy Środkowej  

+ 

Ważne jest podkreślenie 

inteligentnych specjalizacji 

Katowic w europolii Europy 

Środkowej 

Katowice miastem metropolitalnym we współdziałaniu  

z innymi, centralnymi miastami Aglomeracji Górnośląskiej, 

obok takich metropolii Polski Południowej jak Kraków  

i Wrocław  

+ 

Podkreślenie roli lidera 

Aglomeracji w relacjach do 

Krakowa i Wrocławia 

Katowice administracyjną, gospodarczą, kulturową  

i naukową stolicą Górnego Śląska XXI wieku  
+ 

Myślenie ponad granicami 

województw o całym Górnym 

Śląsku we współpracy z Opolem 

Katowice ośrodkiem akademickim i badań naukowych  

w zakresie zaawansowanych technologii w takich 

dziedzinach jak biotechnologia, informatyka, 

mechatronika, elektronika, nanotechnologie 

+ 

Doprecyzować dziedzinowo 

zapis wizji (specjalizacje 

naukowe katowickiego ośrodka 

naukowego) oraz podkreślić 

znaczenie obszaru B+R – 

instytuty badawcze i firmy oraz 

międzynarodowych konferencji 

naukowych 

Katowice silnym ośrodkiem kultury muzycznej, filmowej, 

teatralnej i plastycznej oraz multimediów 
+ 

Rozszerzyć specjalizacje 

kulturalne Katowic między 

innymi o design 

Katowice organizatorem krajowych i międzynarodowych 

wydarzeń naukowych, kulturalno-rozrywkowych  

i sportowych  

+ 

Podkreślenie funkcji 

gospodarczych, w tym 

kongresowej i targowo – 

wystawienniczej Katowic 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem badania ankietowego 

Spotkania ze specjalistami i ekspertami potwierdziły jedynie dwie wiodące myśli zawarte  

w wizji strategicznej w polu „Jakość życia”. Rośnie znaczenie niekorzystnych tendencji 

demograficznych i pożądane zahamowanie i odwrócenie trwającego już dwie dekady spadku liczby 

ludności. Każe to zwrócić uwagę na przyciąganie ludzi młodych do miasta. Udane procesy 

rewitalizacyjne i zredukowane dysproporcje w warunkach zamieszkania pozwolą zahamować procesy 

wykluczenia społecznego. Kontroli winny podlegać procesy segregacji społecznej i przestrzennej. 

Urealnienia wymagają zapisy wizji strategicznej, które dotyczą: egalitaryzmu społecznego  
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i przestrzennego oznaczającego wyrównywanie szans życiowych, warunków zamieszkania i realizacji 

różnych stylów życia. Urealnienia wymaga także pakiet potrzeb społecznych, którym trzeba przypisać 

znaczenie strategiczności. 

Tabela 20. Aktualność i weryfikacja wizji strategicznej w polu strategicznym "Jakość życia"  

Zapisy strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu 

strategicznym Jakość życia 

Aktualność 

zapisów wizji 

Uwagi dotyczące aktualizacji 

zapisów 

Katowice miastem, w którym w wysokim stopniu 

zaspokojono potrzeby mieszkańców związane  

z ekologicznym środowiskiem zamieszkania, usługami 

zdrowotnymi, edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowo 

– rekreacyjnymi oraz bezpieczeństwem publicznym  

– 

Katowice miastem otwartym, 

włączającym mieszkańców  

w procesy rozwojowe, 

nierównomierny, wg dzielnic 

stopień realizacji wizji 

Katowice miastem przyjaznym dla ludzi we wszystkich 

grupach wiekowych umożliwiającym swobodę wyboru  

i realizacji różnych stylów życia  

– 
Akcent na przyjazność miasta dla 

ludzi młodych 

Katowice miastem, w którym stworzono warunki 

wyrównywania szans dla osób wymagających opieki  

z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania 

społeczno – ekonomicznego, marginalizacji i 

wykluczenia  

– 

Katowice miastem egalitaryzmu 

społecznego i przestrzennego 

oznaczającego wyrównywanie 

szans życiowych, warunków 

zamieszkania i realizacji różnych 

stylów życia 

Katowice miastem, w którym zredukowano 

dysproporcje w warunkach zamieszkania między 

poszczególnymi dzielnicami i udanym procesom 

społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej rewitalizacji poddano stare dzielnice 

mieszkaniowe  

+ 

Oczekiwane spójne działania 

rewitalizacyjne skoordynowane  

w skali całego miasta 

Zagrażające wykluczenie społeczne 

dużych grup społeczno – 

zawodowych 

Katowice miastem, w którym zahamowano i 

odwrócono niekorzystne tendencje demograficzne – 

spadek liczby mieszkańców spowodowany ujemnym 

przyrostem naturalnym i migracją (zwłaszcza 

wykształconych ludzi młodych)  

+ 

Wysoka aktualność, nie nastąpiło 

jeszcze odwrócenie niekorzystnych 

tendencji demograficznych 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem badania ankietowego 

 

W polu strategicznym „Centrum” wizja rozwoju – Centrum Katowic salonem Aglomeracji 

Górnośląskiej - wysoka aktualność została potwierdzona badaniem ankietowym w zakresie dwóch 

składowych, a mianowicie:  

 Katowice miastem dysponującym jednym z najnowocześniejszych w kraju centrów miejskich, 

będącym wizytówką miasta i jednocześnie centrum Aglomeracji Górnośląskiej, 
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 Katowice miastem cechującym się nowymi realizacjami urbanistyczno- architektonicznymi 

inicjowanymi w Centrum przez inwestorów zewnętrznych, w tym biznes i instytucje 

międzynarodowe, a także przez władze publiczne. 

Trzecia składowa nie uzyskała akceptacji w obecnym zapisie i wymaga gruntowego przeformułowania 

jej treści. Proponowane nowe brzmienie składowej to: „Subcentra w zespołach dzielnic, w tym 

rozwój funkcji centralnych w zespole dzielnic południowych”. Nastąpi w ten sposób istotne 

wzmocnienie funkcji wyższego rzędu w obszarze centralnym. 

 

Tabela 21. Aktualność i weryfikacja wizji strategicznej w polu strategicznym "Centrum"  

Zapisy strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu 

strategicznym Centrum 

Aktualność 

zapisów wizji 
Propozycje aktualizacyjne 

Katowice miastem dysponującym jednym  

z najnowocześniejszych w kraju centrów miejskich, 

będącym wizytówką miasta i jednocześnie centrum 

Aglomeracji Górnośląskiej  

+ 
Katowice jako lider Aglomeracji 

Górnośląskiej 

Katowice miastem cechującym się nowymi 

realizacjami urbanistyczno- architektonicznymi 

inicjowanymi w Centrum przez inwestorów 

zewnętrznych, w tym biznes i instytucje 

międzynarodowe, a także przez władze publiczne  

+ 

Zgodnie z ideą miasto – ogrodu, 

akcent na atrakcyjne przestrzenie 

publiczne i wymiar promocyjny,  

w tym dziedzictwa Katowic – szlak 

moderny katowickiej 

Katowice miastem, w którym kreacja Centrum 

odbywa się przy zachowaniu równowagi 

przestrzennej w układzie: centrum – dzielnice. 

Dominuje myślenie w kategoriach porządkowania 

całej przestrzeni miasta. Podtrzymany zostaje 

policentryczny charakter miasta oraz odrębność  

i specyfika wchodzących w jego skład dzielnic. 

– 

Renowacja zabudowy, w tym 

modernistycznej, kreowanie 

przestrzeni kultury, subcentra jako 

wzmocnienie funkcji centralnych 

miasta 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem badania ankietowego 

 

Wizja rozwoju w polu strategicznym „Przedsiębiorczość” pozostaje w wysokim stopniu 

aktualna w odniesieniu do następujących zapisów: 

 Katowice biznesowym i finansowym centrum Aglomeracji Górnośląskiej, silnym ośrodkiem 

biznesu Południowej Polski, miejscem lokalizacji siedzib renomowanych firm krajowych  

i zagranicznych, 

 Katowice siedzibą centrów badawczo-rozwojowych firm krajowych i międzynarodowych 

korporacji oraz miejscem efektywnej współpracy nauki i biznesu, której produktem jest transfer 

innowacji technologicznych, społecznych i organizacyjnych, 
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 Katowice ośrodkiem silnego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i koncentracji przedsiębiorstw 

z branż zaawansowanych technologii, 

 Katowice ośrodkiem, w którym dynamicznie rozwija się innowacyjny sektor małych i średnich 

przedsiębiorstw stanowiący w znacznym stopniu o sile eksportowej zrestrukturyzowanej bazy 

ekonomicznej miasta. 

W odniesieniu do wymienionych składowych wizji strategicznej proponowane jest rozszerzenie treści 

odpowiednio o: 

 silny sektor technologiczny i przemysły kreatywne oraz atrakcyjny rynek pracy dla osób  

z wyższym wykształceniem o wysokich kwalifikacjach zawodowych, 

 mariaż nauki i biznesu z kulturą, 

 gospodarkę opartą na twórczości artystycznej i sektorze kultury, 

 dynamicznie rosnący sektor mikro i małych przedsiębiorstw w kreatywnym i innowacyjnym 

środowisku lokalnym. 

W odniesieniu do składowej dotyczącej technologii użytkowanych w ochronie środowiska oraz 

wzorcowej rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych wymagana jest zmiana orientacji  

w kierunku technologii energooszczędnych i efektywności energetycznej miasta. Zmiana ta jest na 

tyle duża, że sugeruje rozważenie zmian w priorytecie i celach strategicznych ustalonych w polu 

„Przedsiębiorczość”. 

 

Tabela 22. Aktualność i weryfikacja wizji strategicznej w polu strategicznym "Przedsiębiorczość"  

Zapisy strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu 

strategicznym przedsiębiorczość 

Aktualność 

zapisów 

wizji 

Propozycje aktualizujące 

Katowice biznesowym i finansowym centrum 

Aglomeracji Górnośląskiej, silnym ośrodkiem biznesu 

Południowej Polski, miejscem lokalizacji siedzib 

renomowanych firm krajowych i zagranicznych  

+ 

Ośrodek usług wspólnych, informatycznych 

biznesowych, medycznych, 

rozwoju przemysłów kultury 

atrakcyjny  rynek pracy 

Katowice miastem o wysokiej pozycji w zakresie 

technologii użytkowanych w ochronie środowiska 

oraz wzorcowej rewitalizacji terenów i obiektów 

poprzemysłowych  

– 

Zmiana treści: 

Technologie energooszczędne i 

przedsięwzięcia na rzecz efektywności 

energetycznej w mieście 

Katowice siedzibą centrów badawczo-rozwojowych 

firm krajowych i międzynarodowych korporacji oraz 

miejscem efektywnej współpracy nauki i biznesu, 

której produktem jest transfer innowacji 

technologicznych, społecznych i organizacyjnych  

+ 
Odnosi się to do  wytwórczości oraz sektora 

usług 

Katowice ośrodkiem silnego rozwoju gospodarki 

opartej na wiedzy i koncentracji przedsiębiorstw  
+ 

Dotyczy także kultury oraz gospodarki 

kreatywnej opartej na kulturze 
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z branż zaawansowanych technologii  

Katowice ośrodkiem, w którym dynamicznie rozwija 

się innowacyjny sektor małych i średnich 

przedsiębiorstw stanowiący w znacznym stopniu  

o sile eksportowej zrestrukturyzowanej bazy 

ekonomicznej miasta  

+ 
Zapis powinien dotyczyć całego sektora 

MSP a nie tylko firm innowacyjnych 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem badania ankietowego 

 

Wizja strategiczna miasta w polu „Transport i logistyka” wymaga zasadniczej rewizji w świetle 

badań ankietowych i propozycji zgłoszonych w trakcie spotkań konsultacyjno - ewaluacyjnych, a także 

w rezultacie realizacji ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysoką aktualność zachowują jedynie 

dwie składowe wizji: 

 Katowice miastem dysponującym sprawnym wewnętrznym układem komunikacyjnym, 

posiadającym rozwiniętą sieć powiązań wewnętrznych między poszczególnymi dzielnicami, 

 Katowice miastem zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, zapewniającym harmonijne 

połączenia komunikacji zbiorowej i indywidualnej w skali lokalnej, aglomeracyjnej, regionalnej, 

krajowej i międzynarodowej. 

Trzy pozostałe składowe, to jest: 

 Metropolia Katowicka europejskim węzłem komunikacyjnym w transporcie drogowym, 

kolejowym i lotniczym, 

 Katowice miastem posiadającym Centrum wyłączone z ruchu tranzytowego z ograniczonym 

lokalnym ruchem samochodowym i rozwiniętą siecią parkingów, 

 Katowice miastem dysponującym środkami transportu publicznego zapewniającymi 

bezpieczeństwo, szybkość i wysoki komfort podróżowania oraz minimalizację negatywnego 

oddziaływania na środowisko, 

w opinii specjalistów Urzędu Miasta i ekspertów zewnętrznych powinny zostać przeformułowane 

uwzględniając poniższe propozycje. 

Po pierwsze, koleje dużych prędkości oraz połączenia lotnicze stają się główną myślą 

przewodnią w postrzeganiu Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej jako europejskiego węzła 

transportowo – komunikacyjnego.  

Po drugie, w wewnątrzmiejskim transporcie publicznym punkt ciężkości przenosi się na 

transport szynowy; tramwajowy i linie metropolitalne oraz sieć parkingów wielopoziomowych, 

podziemnych. 
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Po trzecie, inteligentne systemy transportowe zapewnią bezpieczeństwo, szybkość i wysoki 

komfort podróżowania w mieście i aglomeracji. 

 

Tabela 23. Aktualność i weryfikacja wizji strategicznej w polu strategicznym "Transport i logistyka"  

Zapisy strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu 

strategicznym  

transport i logistyka 

Aktualność 

zapisów wizji 
Propozycje aktualizacyjne 

Metropolia Katowicka europejskim węzłem 

komunikacyjnym w transporcie drogowym, kolejowym  

i lotniczym  

– 
Akcent przesunięty na koleje dużych 

prędkości i połączenia lotnicze 

Katowice miastem dysponującym sprawnym 

wewnętrznym układem komunikacyjnym, posiadającym 

rozwiniętą sieć powiązań wewnętrznych między 

poszczególnymi dzielnicami  

+ 

Katowice miastem inteligentnych 

systemów transportowych 

Strefy aktywnej mobilności – ruch 

pieszy i rowerowy 

Katowice miastem posiadającym Centrum wyłączone  

z ruchu tranzytowego z ograniczonym lokalnym ruchem 

samochodowym i rozwiniętą siecią parkingów  
– 

Obsługa transportowa obszaru 

Centrum  oparta o komunikację 

tramwajową 

 

Katowice miastem zintegrowanego systemu transportu 

zbiorowego, zapewniającym harmonijne połączenia 

komunikacji zbiorowej i indywidualnej w skali lokalnej, 

aglomeracyjnej, regionalnej, krajowej  

i międzynarodowej  

+ 

Technologizacja i multimodalność 

systemu transportowego miasta w 

nawiązaniu do skali aglomeracyjnej  

Katowice miastem dysponującym środkami transportu 

publicznego zapewniającymi bezpieczeństwo, szybkość  

i wysoki komfort podróżowania oraz minimalizację 

negatywnego oddziaływania na środowisko  

– 
Rower alternatywnym środkiem 

transportu 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem badania ankietowego 

 

3.2 Aktualność i weryfikacja priorytetów i celów strategicznych w 

przekroju pól strategicznych 

 

Priorytety i cele strategiczne zostały sformułowane dla każdego z pięciu wyróżnionych pól 

strategicznych. Ocena aktualności priorytetów i celów strategicznych była przedmiotem badań 

ankietowych oraz cyklu spotkań ewaluacyjno – konsultacyjnych z gronem specjalistów 

reprezentujących Urząd Miasta oraz ekspertów zewnętrznych. 

W polu „Metropolitalność” został sformułowany priorytet oraz trzy cele strategiczne: 
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 Priorytet strategiczny: Rozwój uniwersytetów i szkół wyższych, kultury wysokiej  

i zaawansowanych technologii. 

 Cel strategiczny 1: Katowice interdyscyplinarnym ośrodkiem akademickim o renomie 

międzynarodowej generującym wysokiej jakości kapitał ludzki. 

 Cel strategiczny 2: Katowice miastem funkcjonalno – przestrzennej integracji różnorodnych form 

działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni artystycznych i środowisk twórczych. 

 Cel strategiczny 3: Katowice międzynarodowym ośrodkiem naukowo – badawczym  

i wdrożeniowym w zakresie zaawansowanych technologii. 

Badanie ankietowe wykazało wysoki poziom aktualności wymienionych ustaleń 

strategicznych (w przedziale mieszczącym się od 80% do 100%). Dotyczy to zarówno priorytetu 

strategicznego i realizowanych w tym polu celów strategicznych. Równocześnie wyniki tego badania 

potwierdziły potrzebę weryfikacji niektórych zapisów. Priorytet strategiczny w nowym ujęciu mógłby 

brzmieć: „Rozwój uniwersytetów i szkół wyższych, kultury wysokiej i zaawansowanych technologii 

oraz współpraca nauki, kultury i biznesu służąca kreowaniu nowej gospodarki miasta”.  

Cele strategiczne w polu „Metropolitalność” po uwzględnieniu propozycji i sugestii 

aktualizacyjnych mogłyby brzmieć: 

 Cel strategiczny 1: Katowice wielodyscyplinowym ośrodkiem akademickim przyciągającym 

kreatywnych ludzi oraz międzynarodowe projekty i wydarzenia naukowe o randze kongresów. 

 Cel strategiczny 2: Katowice miejscem integracji działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni 

artystycznych i środowisk twórczych oraz rozwoju rozrywki, gastronomii i hotelarstwa. 

 Cel strategiczny 3: Katowice międzynarodowym ośrodkiem naukowo – badawczym  

i wdrożeniowym w zakresie zaawansowanych technologii z wykorzystaniem potencjału badawczo 

– wdrożeniowego katowickich firm. 

 

 

Nowe inicjatywy strategiczne i propozycje projektów: 

 Klaster designu/ klaster kultury 

 Liderzy i animatorzy unikatowości dzielnic miasta 

 Strefy kultury i rozrywki 

 Przemysł spotkań i turystyka biznesowa 

 

W polu strategicznym „Jakość życia” ustalono priorytet oraz cztery cele strategiczne: 

 Priorytet strategiczny: Kształtowanie bezpiecznego środowiska zamieszkania, dostępności do 

różnorodnych usług i atrakcyjności przestrzeni publicznych w dzielnicach miasta. 
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 Cel strategiczny 1: Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo 

publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta. 

 Cel strategiczny 2: Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego 

miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich. 

 Cel strategiczny 3: Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom 

wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – 

ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług publicznych 

odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym. 

 Cel strategiczny 4: Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni 

publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. 

 

Aktualizacja priorytetu i celów strategicznych w tym polu została oceniona na 60%. W świetle 

badań ankietowych dotychczasowe ustalenia strategiczne możliwe są do utrzymania pod warunkiem 

gruntownej modernizacji ich treści. Priorytet strategiczny po korekcie jego treści mógłby brzmieć: 

„Kształtowanie przyjaznego środowiska zamieszkania i dobrej dostępności różnorodnych usług,  

w tym publicznych”. Natomiast skorygowane cele strategiczne mogłyby przyjąć nową postać. 

Kolejno: 

 Cel strategiczny 1: Katowice miastem mieszkańców świadomych wartości przyrodniczych  

z sukcesem wdrażającym w życie „zasady poszanowania dóbr przyrody”. 

 Cel strategiczny 2: Katowice miastem zrewitalizowanych terenów miejskich, poprzemysłowych  

i pokolejowych. 

 Cel strategiczny 3: Katowice miastem sprawnie funkcjonującej administracji wykorzystującej  

w praktyce technologie ICT. 

 Cel strategiczny 4: Katowice miastem umożliwiającym mieszkańcom atrakcyjne spędzanie czasu 

wolnego wraz z przygotowanymi „terenami do reurbanizacji”. 

 

Propozycje nowych projektów: 

 Kontynuacja projektów typu door to door na rzecz osób niepełnosprawnych 

 Projekty typu Centrum i dzielnice oferujące mieszkańcom atrakcyjne spędzanie czasu wolnego 

 

W polu strategicznym „Centrum” priorytetem jest: Kształtowanie wielkomiejskiej zabudowy, 

przestrzeni publicznych o funkcjach kulturalnych i rozrywkowych oraz bram miasta. Lista celów 

strategicznych sformułowanych w tym polu obejmuje: 
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 Cel strategiczny 1: Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, 

reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic 

i Aglomeracji Górnośląskiej. 

 Cel strategiczny 2: Katowice miastem oferującym bogactwo usług kulturalnych i rozrywkowych 

zlokalizowanych w jego przestrzeni centralnej o wysokich walorach estetycznych. 

 Cel strategiczny 3: Bramy Katowic zapewniają dogodny wjazd do miasta z wszystkich kierunków  

i kształtują jego pozytywny wizerunek zewnętrzny. 

 

Aktualność priorytetu strategicznego została oceniona przez respondentów jako duża, 

oscylująca wokół 80% odpowiedzi pozytywnych. Natomiast wysoka aktualność celów strategicznych 

odnosi się jedynie do celów 1 i 2., odpowiednio o wysokości 90% i 80%. Cel strategiczny 1 pozostałby 

bez zmian. Natomiast cel strategiczny 2 proponuje się w brzmieniu „Katowice miastem oferującym 

bogactwo atrakcyjnych usług w przestrzeni centralnej o wysokich walorach estetycznych”. 

Zaproponowana została rezygnacja z celu strategicznego 3 lub jego ograniczone utrzymanie  

w najbliższym okresie zaktualizowanej strategii. W dyskusjach i badaniach ankietowych pojawiła się 

również propozycja nowego celu strategicznego, a mianowicie: „Centrum miasta miejscem integracji 

funkcji wyższego rzędu oraz atrakcyjnej oferty produktowej i usług kierowanych do przybyszów  

i turystów”. 

 

Propozycje nowych projektów: 

 Centrum miasta przygotowane na rewitalizację 

 Aktywne kreowanie życia w przestrzeni centralnej 

 Renowacja zabytkowej zabudowy obszaru Centrum 

 Renowacja południowej dzielnicy/ zespołu dzielnic 

 

W polu strategicznym „Przedsiębiorczość” ustalono priorytet „Wzmacnianie aktywności 

przedsiębiorczej, infrastruktury biznesowej i transferu innowacji technologicznych” oraz dwa cele 

strategiczne. Celami strategicznymi są: 

 Cel strategiczny 1: Katowice miastem społeczności o wzmocnionych kompetencjach  

i umiejętnościach przedsiębiorczych oraz dysponującym nowoczesną infrastrukturą biznesową 

zorientowaną na powstawanie nowych firm i przyciąganie inwestorów. 

 Cel strategiczny 2: Katowice ośrodkiem wysokiej koncentracji jednostek badawczo – 

rozwojowych tworzących silne środowisko innowacyjne o randze krajowej, zapewniające 

skuteczny transfer innowacji technologicznych do sektora przedsiębiorstw. 
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Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych można stwierdzić dużą aktualność 

priorytetu i celów strategicznych w tym polu, mieszczącą się w przedziale od 70% do 100% 

uzyskanych odpowiedzi. Do priorytetu i celów strategicznych zgłoszone zostały propozycje 

aktualizujące. Po uwzględnieniu proponowanych zmian priorytet w tym polu mógłby przyjąć 

brzmienie: „Wzmocnienie aktywności przedsiębiorczej mieszkańców, procesów innowacyjnych  

w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy i kreatywności oraz kreowanie rynku pracy dla osób 

posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, w tym dla wykształconych  ludzi młodych”. Cele 

strategiczne zmodyfikowane w wyniku wprowadzonych przez specjalistów i ekspertów propozycji 

mogą przyjąć poniższe brzmienie:  

 Cel strategiczny 1: Katowice miastem o wysokim stopniu umiędzynarodowienia gospodarki, 

przyciągającym biznes międzynarodowy i wspierającym ekspansję rodzimych firm na rynki 

zagraniczne. 

 Cel strategiczny 2: Katowice miastem społeczności nowej gospodarki o prężnie działających, 

inteligentnych branżach. 

 

Lista celów strategicznych w tym polu została uzupełniona o dwie nowe propozycje: 

 Cel strategiczny 3: Katowice ośrodkiem silnego wzrostu mikroprzedsiębiorstw poprzez 

zapewnienie długotrwałej asysty w prowadzeniu biznesu, głównie przez ludzi młodych. 

 Cel strategiczny 4: Katowice ośrodkiem wysokiej koncentracji firm zorientowanych na produkty 

kulturowe. 

 

Propozycje nowych projektów: 

 Nowe branże w sektorach technologicznych 

 Klastry nanotechnologii 

 Nowe usługi biznesowe, w tym systemowa obsługa sektora MSP przez instytucje otoczenia 

biznesu i rynku pracy 

 

W Polu strategicznym „Transport i logistyka” przyjęty został priorytet: „Stworzenie 

europejskiego centrum komunikacyjnego, sieci węzłów i punktów przesiadkowych oraz rozbudowa 

połączeń transportowych w przestrzeni miasta”. Trzy cele strategiczne w tym polu to: 
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 Cel strategiczny nr 1: Katowice miastem dysponującym międzynarodowymi portami: lotniczym, 

kolejowym i autobusowym umożliwiającymi prowadzenie biznesu w skali globalnej oraz 

zwiększającymi swobodę ruchu turystycznego. 

 Cel strategiczny nr 2: Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem zintegrowanego systemu 

transportu publicznego. 

 Cel strategiczny nr 3: Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań 

komunikacyjnych między dzielnicami miasta.  

 

Priorytet strategiczny uzyskał potwierdzenie 80% ilości odpowiedzi ankietowych. W wyniku 

badania ankietowego cele strategiczne nr 2 i nr 3 uznane zostały przez specjalistów Urzędu Miasta  

i ekspertów zewnętrznych za utrzymujące wysoką aktualność z tym, że: 

 w odniesieniu celu nr 2 zaproponowano dookreślenie dotyczące inteligentnych systemów 

transportu publicznego, 

 w odniesieniu do celu nr 3 uzupełnienie jego dotychczasowej treści przez dopisanie „w tym 

systemu węzłów przesiadkowych oraz powiązań rowerowych”. 

Sformułowana została propozycja celu strategicznego nr 4 w brzmieniu „Katowice miastem 

posiadającym Centrum w znacznym stopniu przeznaczonym dla ruchu pieszego”. 

 

Propozycje nowych projektów: 

 Nowe połączenia komunikacyjne północ – południe 

 Rower jako środek transportu 

 Rozwój lotniska Muchowiec 

 Nowe technologie w miejskim transporcie publicznym 

 Aktywna mobilność – przestrzenie ruchu pieszego 

 

4. Zmiany w systemie monitorowania i ewaluacji Strategii 

 

Zmiany w systemie monitorowania i ewaluacji Strategii, ze względu na ich operacyjny 

charakter zostały ujęte w części dotyczącej oceny operacyjnej, w pkt. 4: Działania realizujące 

Strategię rozwoju miasta – „Katowice 2020” w kontekście tworzenia potencjału instytucjonalnego – 

kryterium wykonalności instytucjonalnej, a także w części odnoszącej się do wniosków z oceny 

operacyjnej. 
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5. Wnioski końcowe z oceny strategicznej  

 

5.1  Wnioski końcowe – ujęcie syntetyczne 

 

1. Strategia Katowice 2020 zachowuje wysoki stopień aktualności w zakresie rdzeniowych 

rozstrzygnięć strategicznych – pól, wyzwań, wizji, priorytetów i celów strategicznych. Konieczne 

wydaje się przesunięcie horyzontu czasowego strategii, minimum do roku 20253, przy 

uwzględnieniu dokumentów krajowego i unijnego programowania rozwoju. Strategia w obecnym 

kształcie wymaga także przystosowania zawartych w niej koncepcji rozwojowych do nowych, 

nośnych tendencji i polityk pojawiających się w skali europejskiej i krajowej. 

2. Dotychczasowa ścieżka rozwoju Katowic w okresie 2006 – 2012 była w dużym stopniu zbieżna  

z przyjętymi celami strategicznymi. Może ona być w podstawowym zakresie skutecznie 

kontynuowana z uwagi na potwierdzoną aktualność celów strategicznych. W tej sytuacji warto 

rozważyć przygotowanie Raportu o stanie miasta, w połowie okresu realizacji Strategii rozwoju 

miasta - Katowice 2020. 

3. Uzyskana w efekcie realizowanej ścieżki rozwojowej zmiana strategiczna uzasadnia 

sformułowanie selektywnej weryfikacji i skorygowania zapisów strategicznych. Dotyczy to 

zarówno układu pól strategicznych, myśli przewodnich wizji oraz priorytetów i celów 

strategicznych. Wraz z selektywną weryfikacją i korektą zapisów strategicznych niezbędne jest 

wykorzystanie nowych możliwości jakie stwarza interwencja polityczno - strategiczna z poziomu 

europejskiego, krajowego i regionalnego.  

4. Merytoryczna korekta i redakcja poszczególnych zapisów strategicznych jest także pochodną 

nowych okoliczności i uwarunkowań zewnętrznych oraz zmiany w potencjałach rozwojowych 

miasta. Rozwinęły się funkcje metropolitalne miasta, wzmocniły się działalności oparte na 

nowych technologiach (np. nanotechnologiach) i działalnościach kulturalnych (np. muzyka, 

design). Pojawiły się nowe, międzynarodowe wydarzenia biznesowe (kongresy i wystawy  

o randze międzynarodowej), kulturalne (związane ze staraniem się Katowic o tytuł ESK 2016), 

naukowe (konferencje międzynarodowe, kongresy). 

5. W Aglomeracji Górnośląskiej, w tym także w Katowicach nie uległy odwróceniu niekorzystne 

tendencje społeczno – demograficzne. Otwartą kwestią pozostaje zatrzymanie w Katowicach 

                                                           
3
 tj. Strategia 2020+ 
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ludzi młodych dobrze wykształconych. Liderska pozycja i wizja metropolitalna Katowic  

w Aglomeracji Górnośląskiej domaga się nowych inicjatyw strategicznych i partnerskich 

projektów podejmowanych samodzielnie przez różne środowiska profesjonalne uzyskujące 

skuteczne wsparcie ze strony władz publicznych Katowic. 

6. Nowy okres programowania i budżetowania 2014 – 2020, w tym Strategia Europa 2020 oraz 

europejska polityka spójności wraz ze swoim wymiarem miejskim zobowiązują do twórczego  

i koncepcyjnego ich rozwinięcia oraz skutecznego wdrażania w Katowicach z uwzględnieniem 

jego kooperacyjnego otoczenia. Katowice stały się liderem polityki miejskiej w swoim obszarze 

metropolitalnym w partnerstwie i współdziałaniu z wojewódzkimi władzami samorządowymi. 

Katowice i ich myśl strategiczna może skutkować pomysłami efektywnego wykorzystania takiego 

instrumentu regionalnej polityki miejskiej jakimi są bez wątpienia zintegrowane inwestycje 

terytorialne. 

7. Analiza i ocena potencjałów i barier rozwojowych oraz nowych uwarunkowań i czynników 

zewnętrznych pozwolą na urealnienie i wzbogacenie wizji rozwoju miasta w horyzoncie 2020+. 

Nastąpiła już istotna przemiana tożsamościowa i wizerunkowa Katowic centrum 

metropolitalnego Aglomeracji Górnośląskiej. Katowice jako ośrodek postindustrialny, weszły na 

trwale na ścieżkę inteligentnego rozwoju. Odnosi się to między innymi do jego pozycji naukowej  

i akademickiej, środowisk artystycznych i kultury oraz nowego technologicznego biznesu i branż 

kreatywnych.  

8. W procesie aktualizacji Strategii centralne miejsce zajmie analiza strategiczna Katowic 

wykorzystująca podejście i koncepcję zintegrowanego rozwoju terytorialnego miasta. Pozwoli 

ona na zdefiniowanie nowych opcji i kierunków strategicznych oraz innowacyjnych projektów 

otwierających nowe perspektywy rozwojowe miasta jako ośrodka o randze metropolitalnej. 

Niezbędna byłaby w związku z tym identyfikacja wiodących interesariuszy i partnerów 

reprezentujących środowiska akademickie, badawczo rozwojowe,  artystyczne i kulturalne branże 

technologiczne i kreatywne oraz stowarzyszenia obywatelskie zaangażowane w rozwój miasta. 

9. Formułowanie innowacyjnych projektów i innowacji technologicznych otwierających nowe 

perspektywy rozwojowe Katowic powinno się odbywać z uwzględnieniem wzrostu odporności 

struktur miasta na presje zewnętrzne i zjawiska kryzysowe. W tym kontekście ekspansję 

zewnętrzną Katowic zapewni wzmocniona i poszerzona oferta metropolitalna. Raz, skierowana 

do wewnątrz całego obszaru metropolitalnego. Dwa, budująca międzynarodową 

rozpoznawalność i markę Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej. 
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10. Zaktualizowana Strategia Katowice 2020+ zapewni wejście miasta w nową fazę cyklu życia  

w horyzoncie najbliższej dekady. Uaktualniony i wzbogacony pakiet przedsięwzięć strategicznych 

okaże się driverem następnej generacji zmiany strategicznej, która nieuchronnie powinna pojawić 

się w mieście. Będzie to dowodem na to, że Katowice tak jak w przeszłości wykażą się 

posiadaniem „zmysłu nowoczesności”. 

11. Przyszłość Katowic, zawarta w Strategii Katowice 2020+, zostanie zdeterminowana poprzez 

zdefiniowanie i nakreślenie: 

a. wizji metropolitalnej miasta, 

b. współzależnego rozwoju technologicznego, kulturowego i gospodarczego, 

c. przywództwa Katowic  i partnerstwa w ramach Aglomeracji Górnośląskiej i całego 

Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego. 

12. Skuteczność wprowadzania w życie innowacyjnych kierunków i projektów zadecyduje o sytuacji 

społeczno – demograficznej Katowic, o rozwoju przestrzennym miasta oraz o jego 

konkurencyjności międzynarodowej. 

 

5.2 Wnioski końcowe – propozycje zweryfikowanych zapisów pól 

strategicznych, wyzwań, wizji, priorytetów i celów strategicznych 

 
Pola strategiczne w nowym kształcie i strukturze głównych składowych 

Pola strategiczne 

(utrzymane „U”, skorygowane „S”, nowe „N”) 

Główne składowe  

(utrzymane „U”, skorygowane „S”, nowe „N”) 

 

Metropolitalność 

Funkcje i działalności metropolitalne (U) 

Infrastruktura metropolitalna; obiekty, 
przestrzenie (N) 

Wydarzenia i produkty metropolitalne (U) 

 

Jakość życia 

Środowiskowe warunki życia (U) 

Mieszkalnictwo (U) 

Usługi społeczne i spędzania czasu wolnego (N) 

 

Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy 

Nowa Gospodarka (N) 

Atrakcyjność miasta dla ludzi młodych (N) 

Przyjazny klimat dla lokalnej przedsiębiorczości i 
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Pola strategiczne 

(utrzymane „U”, skorygowane „S”, nowe „N”) 

Główne składowe  

(utrzymane „U”, skorygowane „S”, nowe „N”) 

rzemiosła (N) 

 

Centrum  

Funkcje metropolitalne Centrum (U) 

Aglomeracyjna dostępność Centrum (S) 

Powierzchnie biurowe wysokiej klasy (N) 

 

Transport i logistyka 

Wewnętrzne miejskie i aglomeracyjne 
powiązania komunikacyjne (S) 

Integracja transportowa miasta (S) 

Efektywność energetyczna – nowe pole Technologie energooszczędne  

Odnawialne źródła energii 

Energetyka ze źródeł rozproszonych 

Źródło: opracowanie własne Andrzej Klasik, Florian Kuźnik 

 

Długofalowe wyzwania strategiczne Katowic 

(skorygowane) 

Wyzwanie strategiczne 1 
Zaistnienie Katowic we współpracy z innymi 
miastami Aglomeracji Górnośląskiej jako węzła 
krajowej metropolii sieciowej 

Wyzwanie strategiczne 2 
Rewitalizacja społeczna i urbanistyczna dzielnic 
Katowic uwzględniająca dziedzictwo kultury 
przemysłowej 

Wyzwanie strategiczne 3 
Katowice jako lider policentrycznej Metropolii 
Górnośląskiej 

Wyzwanie strategiczne 4 
Katowice jako silne krajowe centrum 
gospodarcze i technologiczne Metropolii 
Górnośląskiej 

Wyzwanie strategiczne 5 
Technologizacja i multimodalność 
aglomeracyjnego węzła transportowego Katowic 

Źródło: opracowanie własne Andrzej Klasik, Florian Kuźnik 
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Proponowana wizja strategiczna Katowic w przekroju pól strategicznych 

„Metropolitalność” 

Katowice miastem metropolitalnym 

Katowice miastem inteligentnych specjalizacji  
w europolii Europy Środkowej 

Katowice liderem Aglomeracji Górnośląskiej  
w relacjach z Krakowem i Wrocławiem 

Katowice stolicą Górnego Śląska XXI wieku we 
współpracy z Opolem 

Katowice miastem kultury wysokiej, design’u  
i multimediów 

Katowice miastem wydarzeń naukowych, 
biznesowych, kulturalno – rozrywkowych  
i sportowych 

Źródło: opracowanie własne Andrzej Klasik, Florian Kuźnik 

 

Proponowana wizja strategiczna Katowic w przekroju pól strategicznych 

„Jakość życia” 

Katowice miastem o wysokich standardach 
jakości życia - środowiskowych, społecznych  

i kulturalnych 

Katowice miastem o zredukowanych 
dysproporcjach w warunkach zamieszkania 
między poszczególnymi dzielnicami 

Katowice miastem otwartym, włączającym 
mieszkańców w procesy rozwojowe 

Katowice miastem udanych procesów 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej 
rewitalizacji starych dzielnic mieszkaniowych 

Katowice miastem przyjaznym dla ludzi młodych 

Katowice miastem, w którym zahamowano  
i odwrócono niekorzystne tendencje 
demograficzne  

Źródło: opracowanie własne Andrzej Klasik, Florian Kuźnik 
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Proponowana wizja strategiczna Katowic w przekroju pól strategicznych 

„Centrum” 

Centrum Katowic salonem metropolizujacej się 
Aglomeracji Górnośląskiej 

Katowice miastem dysponującym jednym  
z najnowocześniejszych w kraju centrów 
miejskich, będącym wizytówką miasta  
i jednocześnie centrum Aglomeracji 
Górnośląskiej  

Katowice miastem cechującym się nowymi 
realizacjami urbanistyczno- architektonicznymi 
inicjowanymi w Centrum, rozwijającymi ideę 
miasta ogrodów 

Subcentra w zespołach dzielnic, w tym rozwój 
funkcji centralnych w dzielnic ach południowych 
miasta 

Źródło: opracowanie własne Andrzej Klasik, Florian Kuźnik 

 

Proponowana wizja strategiczna Katowic w przekroju pól strategicznych 

„Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy” 

Katowice miastem innowacyjnej i 
konkurencyjnej gospodarki 

Katowice biznesowym i finansowym centrum 
Aglomeracji Górnośląskiej, silnym ośrodkiem 
gospodarczym i atrakcyjnym rynkiem pracy 
Południowej Polski  

Katowice siedzibą centrów badawczo-
rozwojowych oraz miejscem efektywnej 
współpracy nauki i biznesu 

Katowice ośrodkiem silnego rozwoju nowej 
gospodarki opartej na wiedzy, twórczości 
artystycznej i sektorze kultury 

Katowice miastem dynamicznie rosnącego 
sektora mikro i małych przedsiębiorstw  
w kreatywnym i innowacyjnych środowisku 
lokalnym 

Źródło: opracowanie własne Andrzej Klasik, Florian Kuźnik 
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Proponowana wizja strategiczna Katowic w przekroju pól strategicznych 

„Transport i logistyka” 

Katowice miastem inteligentnego, 
multimodalnego sytemu transportowego 

Katowic i Aglomeracja Górnośląska europejskim 
węzłem transportowo - komunikacyjnym – 
koleje dużych prędkości i międzynarodowy 
transport lotniczy 

Katowice miastem  inteligentnych systemów 
transportowych w sieci powiązań wewnętrznych 
między dzielnicami 

Technologizacja i multimodalność systemu 
transportowego Katowic w integracji  
funkcjonalnej z obszarem metropolitalnym  

Katowice miastem zintegrowanego systemu 
transportu zbiorowego, który zapewnia 
harmonijne połączenia komunikacji zbiorowej  
i indywidualnej oraz strefy ruchu pieszego  
i rowerowego 

Źródło: opracowanie własne Andrzej Klasik, Florian Kuźnik 
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Weryfikacja priorytetów i celów strategicznych w przekroju pól strategicznych 

Metropolitalność 

Priorytet strategiczny: Rozwój uniwersytetów i szkół wyższych, kultury wysokiej i zaawansowanych 
technologii oraz współpraca nauki, kultury i biznesu służąca kreowaniu nowej gospodarki miasta 

Cel strategiczny 1: Katowice wielodyscyplinowym ośrodkiem akademickim przyciągającym 
kreatywnych ludzi oraz międzynarodowe projekty i wydarzenia naukowe o randze kongresów 

Cel strategiczny 2: Katowice miejscem integracji działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni 
artystycznych i środowisk twórczych oraz rozwoju rozrywki, gastronomii i hotelarstwa 

Cel strategiczny 3: Katowice międzynarodowym ośrodkiem naukowo – badawczym i wdrożeniowym 
w zakresie zaawansowanych technologii z wykorzystaniem potencjału badawczo – wdrożeniowego 
katowickich firm 

Jakość życia 

Priorytet strategiczny: Kształtowanie przyjaznego środowiska zamieszkania i dobrej dostępności 
różnorodnych usług, w tym publicznych 

Cel strategiczny 1: Katowice miastem mieszkańców świadomych wartości przyrodniczych z sukcesem 
wdrażającym w życie „zasady poszanowania dóbr przyrody”. 

Cel strategiczny 2: Katowice miastem zrewitalizowanych terenów miejskich, poprzemysłowych  
i pokolejowych. 

Cel strategiczny 3: Katowice miastem sprawnie funkcjonującej administracji wykorzystującej  
w praktyce technologie ICT. 

Cel strategiczny 4: Katowice miastem umożliwiającym mieszkańcom atrakcyjne spędzanie czasu 
wolnego wraz z przygotowanymi „terenami do reurbanizacji” 

Centrum 

Priorytet strategiczny: Kształtowanie wielkomiejskiej zabudowy, przestrzeni publicznych o funkcjach 
kulturalnych i rozrywkowych oraz bram miasta 

Cel strategiczny 1: Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, 
reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic  
i Aglomeracji Górnośląskiej 

Cel strategiczny 2: Katowice miastem oferującym bogactwo atrakcyjnych usług w jego przestrzeni 
centralnej o wysokich walorach estetycznych 

Cel strategiczny 3: Centrum miasta miejscem integracji funkcji wyższego rzędu oraz atrakcyjnej 
oferty produktowej i usług kierowanych do przybyszów i turystów 

Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy 

Priorytet strategiczny: Wzmocnienie aktywności przedsiębiorczej mieszkańców, procesów 
innowacyjnych w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy i kreatywności oraz kreowanie rynku pracy 
dla osób posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, w tym dla wykształconych ludzi młodych  

Cel  strategiczny 1: Katowice miastem o wysokim stopniu umiędzynarodowienia gospodarki, 
przyciągającym biznes międzynarodowy i wspierającym ekspansję rodzimych firm na rynki 
zagraniczne 
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Cel strategiczny 2: Katowice miastem społeczności nowej gospodarki o prężnie działających, 
inteligentnych branżach 

Lista celów strategicznych w tym polu została uzupełniona o dwie nowe propozycje: 

Cel strategiczny 3: Katowice ośrodkiem silnego wzrostu mikroprzedsiębiorstw poprzez zapewnienie 
długotrwałej asysty w prowadzeniu biznesu, głównie przez ludzi młodych 

Cel strategiczny 4: Katowice ośrodkiem wysokiej koncentracji firm zorientowanych na produkty 
kulturowe 

Transport i logistyka 

Priorytet strategiczny: Stworzenie europejskiego centrum komunikacyjnego, sieci węzłów i punktów 
przesiadkowych oraz rozbudowa połączeń transportowych w przestrzeni miasta 

Cel strategiczny nr 1: Katowice miastem dysponującym międzynarodowymi portami: lotniczym, 
kolejowym i autobusowym umożliwiającymi prowadzenie biznesu w skali globalnej oraz 
zwiększającymi swobodę ruchu turystycznego 

Cel strategiczny nr 2: Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem inteligentnych systemów 
transportu publicznego 

Cel strategiczny nr 3: Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań 
komunikacyjnych między dzielnicami miasta, w tym systemu węzłów przesiadkowych oraz powiązań 
rowerowych 

Lista celów strategicznych w tym polu została uzupełniona o jedną propozycję:  

Cel strategiczny nr 4: Katowice miastem posiadającym Centrum w znacznym stopniu przeznaczonym 
dla ruchu pieszego 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem badania ankietowego 
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III. OCENA OPERACYJNA 
 

1. Działania realizujące Strategię rozwoju miasta – „Katowice 2020” 

Działania realizujące Strategię rozwoju miasta zostały uporządkowane według 

poszczególnych pól strategicznych zawartych w dokumencie Strategii. Ich szczegółowa 

inwentaryzacja została dokonana w czterech płaszczyznach, tj. w odniesieniu do: 

 listy projektów strategicznych zapisanych w dokumencie Strategii, 

 listy zadań inwestycyjnych wchodzących w latach 2006-2012 w zakres Wieloletnich Przedsięwzięć 

Inwestycyjnych, 

 listy projektów realizowanych ze środków strukturalnych UE oraz innych środków zagranicznych, 

 listy dokumentów planistycznych o charakterze sektorowym z punktu widzenia rozwoju miasta. 

Powyższe ujęcie, ze względu na znaczącą ilość podejmowanych działań w latach 2006-2012 

umożliwiło uchwycenie aktywności, które zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni wpisują się  

w zakres poszczególnych pól strategicznych zdefiniowanych w dokumencie Strategii.  

Zadania inwestycyjne ujęte w zestawieniu WPI (Wieloletni Plan Inwestycyjny) do 2010 roku  

w Sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Katowice dotyczyły zarówno zadań finansowanych ze 

środków własnych jak i unijnych. Od 2011 roku w Sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta 

Katowice zamieszczane są dwa odrębne załączniki, tj. osobne zestawienie dla Wieloletnich 

Przedsięwzięć Inwestycyjnych realizowanych w ramach środków własnych oraz Wieloletnie 

Przedsięwzięcia Inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE. Powoduje to, że na etapie oceny 

stopnia realizacji działań niektóre z nich powtarzają się. Niemniej w zestawieniach dotyczących 

zaawansowania realizacji działań, oceny skuteczności oraz finansowych zadania inwestycyjne 

współfinansowane ze środków UE zostały zakwalifikowane do tabel odnoszących się do projektów 

współfinansowanych ze środków UE lub innych źródeł zagranicznych (por. pkt. 3 Oceny operacyjnej) 

w celu uniknięcia dublowania wydatków i zakresu merytorycznego (z ujęciem WPI). 

Mając na uwadze powyższe za działania wdrażające Strategię uznano zarówno duże projekty 

strategiczne, jak i mniejsze przedsięwzięcia zarówno o charakterze twardym jak i miękkim. Ponadto, 

do działań zaliczono także przedsięwzięcia cykliczne powiązane z zapisami Strategii, takie jak między 

innymi remonty i modernizacje infrastruktury drogowej. 

Dla uchwycenia stopnia realizacji Strategii posłużono się techniką szacunkowego 

procentowego określenia postępów prac w poszczególnych działaniach tzw. 0-30-70-90-100, 
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stosowaną w metodyce zarządzania projektami PMI. Metodyka ta proponuje następujące zalecenia 

odnośnie oceny stopnia realizacji prac: 

 0% - przypisane do zadania, gdy jego realizacja nie rozpoczęła się, 

 15% - przypisane do zadania, gdy jego realizacja rozpoczęła się,  

 30% - przypisane, gdy ocena jego realizacji zawiera się w przedziale powyżej 15% i poniżej 50%, 

 70% - przypisane, gdy ocena jego realizacji zawiera się w przedziale powyżej 50% i poniżej 80%, 

 90% - przypisane, gdy ocena jego realizacji zawiera się w przedziale powyżej 80% i poniżej 95%, 

 100% - przypisane do zadania, gdy jego realizacja zakończyła się. 

W przypadku zadań cyklicznych, przykładowo związanych z modernizacją infrastruktury 

drogowej, lub też przygotowaniem terenów inwestycyjnych, które były realizowane w sposób 

sekwencyjny w latach 2006-2012, i których kolejne edycje przypadają na okres po 2012 roku, ich 

stopień realizacji został określony na poziomie 70%. 

Dodatkowo dla graficznego odróżnienia poziomu realizacji prac zastosowano następujące 

wyróżnienie kolorystyczne: 

 zielony – działanie ukończone, 

 czerwony – działanie nierozpoczęte, 

 niebieski – działanie w trakcie realizacji, 

 żółty – dla działania podjęto wyłącznie prace administracyjno-prawne lub związane  

z opracowaniem dokumentacji. 

Poziom zaawansowania realizacji zadań został oceniony na postawie Sprawozdań  

z wykonania budżetu Miasta Katowice w latach 2006-2012 oraz sprawozdań z realizacji Strategii.  

 

1.3. Pole strategiczne „Metropolitalność” 
 

Projekty strategiczne 

Lista projektów strategicznych dla pola strategicznego „Metropolitalność” obejmuje  

16 przedsięwzięć. Sześć z nich zostało zrealizowanych w okresie 2006-2012, tj.: 

 PM1. Budowa Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” 

 PM2. Budowa siedziby Oddziału Regionalnego Narodowego Banku Polskiego 

 PM3. Budowa siedziby Sądu Okręgowego 

 PM8. Budowa Akademickiej Biblioteki dla Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej 

 PM11. Utworzenie Związku Miast Aglomeracji Górnośląskiej 

 PM15. Utworzenie Katowickiego Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej 
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W przypadku czterech projektów strategicznych nie podjęto w latach 2006-2012 prac 

związanych z ich realizacją. Ta grupa obejmuje następujące projekty: 

 PM4. Budowa Teatru Wielkiego Opery i Baletu 

 PM10. Utworzenie Muzeum Techniki 

 PM12. „Z nowymi inicjatywami ku przyszłości” – konkursy i wystawy 

 PM16. Budowa wielofunkcyjnego, krajowego centrum szkoleniowego przy Szkole Policji 

Pozostałe pięć projektów strategicznych znajduje się w fazie realizacji. Największe spośród 

nich to Budowa Nowego Muzeum Śląskiego (planowany termin zakończenia 2013), Budowa 

Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego (planowany termin zakończenia 2014). Ostatecznie 

stosując zaproponowaną metodę szacunkowego procentowego określenia postępów prac, poziom 

zaawansowania realizacji projektów strategicznych w polu „Metropolitalność” wyniósł 50%.  
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Tabela 24. Projekty strategiczne dla pola "Metropolitalność" wraz z oceną poziomu zaawansowania prac 

Projekty strategiczne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 
prac 

PM1. Budowa Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia”  11.XII      100% 

PM2. Budowa siedziby Oddziału Regionalnego Narodowego Banku 
Polskiego  

12.IV       100% 

PM3. Budowa siedziby Sądu Okręgowego         100% 

PM4. Budowa Teatru Wielkiego Opery i Baletu        0% 

PM5. Budowa Nowego Muzeum Śląskiego         70% (2013) 

PM6. Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego         15% (2014) 

PM7. Budowa Regionalnego Campusu Akademickiego z zapleczem 
kulturalno-sportowym  

       15% 

PM8. Budowa Akademickiej Biblioteki dla Uniwersytetu Śląskiego i 
Akademii Ekonomicznej  

  VI.2008    VI.2012 100% 

PM9. Rewitalizacja terenów i obiektów powojskowych dla potrzeb 
Akademii Sztuk Pięknych    

Ul. 
Koszarowa 

17 
    70% 

PM10. Utworzenie Muzeum Techniki         0% 

PM11. Utworzenie Związku Miast Aglomeracji Górnośląskiej   8.VI      100% 

PM12. „Z nowymi inicjatywami ku przyszłości” – konkursy i wystawy         0% 

PM13. Przebudowa Sali Koncertowej Górnośląskiego Centrum Kultury         15% 

PM14. „Miasto Katowice generatorem innowacyjności i rozwoju 
Aglomeracji Górnośląskiej – projekt naukowo-badawczy  

       15% 

PM15. Utworzenie Katowickiego Centrum Informacji Kulturalno-
Turystycznej  

 
Ul. Rynek 

13 
   

Ul. 
Rymarska 4 

 100% 

PM16. Budowa wielofunkcyjnego, krajowego centrum szkoleniowego 
przy Szkole Policji  

       0% 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Katowice 
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Zadania inwestycyjne w ramach WPI 

Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu Wieloletnich Przedsięwzięć 

Inwestycyjnych w latach 2006-2012, które wpisują się w pole strategiczne „Metropolitalność” 

obejmuje:  

 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka  

 Budowa Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach 

 Modernizacja budynku Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii  

w Katowicach 

 Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach obiektów dydaktycznych  

i kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na otwarty park form 

przestrzennych  

 Modernizacja budynku Rektoratu Akademii Muzycznej w Katowicach  

 Modernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50 

 Termomodernizacja budynków uczelni AWF im. Jerzego Kukuczki 

 Modernizacja obiektu 'Spodek" w Katowicach 

W części z wyżej wymienionych inwestycji Miasto Katowice uczestniczy finansowo na 

zasadzie partnera, przez co zadania te nie są kompetencyjnie przypisane do Urzędu (tj.: Centrum 

Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Budowa Wydziału Radia i Telewizji, Modernizacja 

budynku Politechniki Śląskiej, Modernizacja budynku Rektoratu Akademii Muzycznej, Modernizacja 

budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego, Termomodernizacja budynków uczelni AWF). 

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych związanych z polem strategicznym 

„Metropolitalność” w sposób graficzny prezentuje poniższa tabela. Ostatecznie dla podjętych zadań 

inwestycyjnych został on oceniony na 79%. 
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Tabela 25. Zadania ujęte w WPI wpisujące się w pole strategiczne "Metropolitalność" wraz z oceną poziomu 

zaawansowania prac 

Zadania inwestycyjne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 
prac 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka 
Akademicka        

100% 

Budowa Wydziału Radia i Telewizji im. 
Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu 
Śląskiego w K-cach 

       
15% 

Modernizacja budynku Politechniki Śląskiej - 
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 
w K-cach 

              100% 

Budowa między ulicami Raciborską a 
Koszarową w Katowicach obiektów 
dydaktycznych i kulturalnych wraz z 
zagospodarowaniem terenów zielonych na 
otwarty park form przestrzennych 

  
    

    100% 

Modernizacja budynku Rektoratu Akademii 
Muzycznej w Katowicach 

  
    

    100% 

Modernizacja budynku Rektoratu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
przy ul. 1 Maja 50 

  
    

    30% 

Termomodernizacja budynków uczelni AWF 
im. Jerzego Kukuczki* 

  
    

    100% 

Modernizacja obiektu 'Spodek" w Katowicach        
90% 

* poza finansowym wsparciem termomodernizacji budynków AWF, Miasto Katowice partycypowało także w kosztach 
Modernizacji stadionu lekkoatletycznego w 2008 roku (2 280 315 zł) 
Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta 
Katowice 

 
Projekty realizowane ze środków strukturalnych UE oraz innych środków zagranicznych 
 

Lista zadań realizowanych ze środków strukturalnych UE oraz innych środków zagranicznych 

w latach 2006-2012 związanych z polem strategicznym „Metropolitalność” obejmuje następujące 

projekty:  

 Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych 

 Kampania promocyjna turystyki biznesowej Katowic 

 Kampania promocyjna turystyki biznesowej Katowic - etap II 

 Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach 

 Katowice - miasto wielkich wydarzeń 

 Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4 

 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 

 Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 

Na postawie informacji zebranych ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Katowice  

w latach 2006-2012 poziom ich realizacji wyniósł 86%. Poglądowe zestawienie projektów 
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współfinansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych w polu strategicznym 

„Metropolitalność” zawiera poniższa tabela.  

 

Tabela 26. Projekty wpisujące się w pole strategiczne "Metropolitalność" współfinansowane ze środków UE 

lub innych źródeł zagranicznych wraz z oceną poziomu zaawansowania prac 

Projekty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 
prac 

Innowacyjny Śląski Klaster Czystych 
Technologii Węglowych 

  
     

  100% 

Kampania promocyjna turystyki 
biznesowej Katowic  

  
     

  100% 

Kampania promocyjna turystyki 
biznesowej Katowic - etap II 

  
     

  100% 

Stworzenie i oznakowanie Szlaku 
Moderny w Katowicach 

  
     

  100% 

Katowice - miasto wielkich 
wydarzeń  

  
     

  100% 

Serce Nikiszowca. Rewitalizacja 
budynku Muzeum Historii Katowic 
przy ul. Rymarskiej 4 

       
100% 

Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe w Katowicach        

15% 

Budowa siedziby Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach 

       
70% 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta 
Katowice 

 
Dokumenty planistyczne o charakterze sektorowym związane z polem strategicznym 

„Metropolitalność” 

Lista powstałych w latach 2006-2012 podstawowych dokumentów planistycznych 

wpływających na sposób realizacji działań w ramach pola strategicznego „Metropolitalność” 

obejmuje: 

 Strategię Rozwoju Kultury Katowice 2020+ (Uchwała nr X/147/11 RM Katowice z dn. 30.12.2011) 

 Strategię Promocji Katowic (Uchwała nr XXXIII/706/13 RM Katowice z dn. 30.01.2013) 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice  

– II edycja (Uchwała nr XXI/483/12 RM Katowice z dn. 25.04.2012) 

 dokumentację powstałą w ramach konkursu architektonicznego na siedzibę Wydziału Radia  

i Telewizji UŚ (2011), przekazanie działki przez UM Katowice na rzecz UŚ w związku z realizacją 

wyłonionej koncepcji, tj. ul. Pawła 3, (2011) 
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Projekty wydarzeń  
 

W przypadku wdrażania działań odnoszących się do pola strategicznego „Metropolitalność” 

istotne znaczenie posiadają także projekty wydarzeń, w tym cyklicznych, o zasięgu co najmniej 

regionalnym. W latach 2006-2012 Miasto Katowice pełniło rolę inicjatora lub partnera  

w następujących projektach tego typu: 

 projekty wydarzeń o charakterze kulturalnym:  

o aplikacja do Europejskiej Stolicy Kultury 2016 wraz z wydarzeniami towarzyszącymi  

o OFF Festival (od 2010 roku organizowany w Katowicach) 

o Rawa Blues Festiwal (od 1991 roku) 

o Festiwal Tauron Nowa Muzyka (edycja 2006 w Katowicach, od 2009 na stałe  

w Katowicach) 

o Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”  

o Katowickie Spotkania Opery, Baletu i Operetki 

o Silesian Jezz Festival 

o Letni Ogród Teatralny  

o Katowicki Karnawał Komedii  

o Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej 

o Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych 

o Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych  

 projekty wydarzeń o charakterze sportowym: 

o Dwumecze Ligii Światowej w Siatkówce Mężczyzn: Polska – Chiny (2008), Polska – 

Niemcy (2010), Polska – Brazylia (2011) 

o edycje Gali Boksu Zawodowego (2008, 2011, 2012) 

o Półmaraton 4energy (2008) 

o edycje Silesia Marathon (2009, 2010, 2011, 2012) 

o Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn – EuroBaset (2009) 

o Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet (2009) 

o edycje Parad Jeździeckich Horse Show (2009, 2010) 

o Jim Jam – Impreza Snowboardowa (2010) 

o Konferencja Sztuk Walki (2010) 

o Tour de Pologne (2010, 2011, 2012) 

o Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej (2010, 2012) 

o Półmaraton Katowice (2010) 



58 

  

o Memoriał Huberta Wagnera (2011) 

o Mistrzostwa Europy w Boksie Kobiet (2011) 

o Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet – EuroBaset (2011) 

o Mech Gwiazd Polskiej Ligii Koszykówki (2012) 

o Turniej Ligii Światowej w Piłce Siatkowej Mężczyzn (2012) 

o Mistrzostwa Europy w Zapasach Kadetów (2012) 

o Mecz Polska – Litwa w piłce ręcznej mężczyzn (2012) 

o Dwumecz Polska – Chiny w koszykówce mężczyzn (2012) 

 

 1.2. Pole strategiczne „Jakość życia” 

 

Projekty strategiczne 

Pole strategiczne „Jakość życia” zgodnie z zapisami Strategii obejmuje 36 projektów 

strategicznych. Na podstawie informacji zawartych w Sprawozdaniach z realizacji budżetu Miasta 

Katowice z lat 2006-2012 należy przyjąć, że w okresie tym zrealizowano 8 projektów, tj.: 

 Adaptacja Obiektu Karczmy Śląskiej na potrzeby Miejskiego Domu Kultury 

 Utworzenie oddziału Muzeum Historii Katowice w Nikiszowcu (ze względu na rangę projektu 

został on w opracowaniu ujęty także w polu strategicznym „Metropolitalność”) 

 Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

 Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szopienicach 

 „Katowice – oczyszczanie ścieków” (projekt nr 2000/PL/16/P/PE/004) 

 Utworzenie systemu komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych „door to door service” 

 Budowa kompleksu obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach 

 Utworzenie miejskiej bazy danych o terenach poprzemysłowych (projekt zrealizowany poprzez 

bazę terenów poprzemysłowych stworzoną przez Śląski Urząd Marszałkowski) 

Wysoki poziom zaawansowania realizacji, a także cykliczność wynikająca przykładowo  

z sekwencyjnej modernizacji poszczególnych obiektów infrastruktury społecznej, odnosi się także do 

następujących 18 projektów strategicznych: 

 Modernizacja miejskich i młodzieżowych domów kultury 

 Informatyzacja Urzędu Miasta,  

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

 Budowa i modernizacja infrastruktury szkół, przedszkoli oraz obiektów edukacyjnych opieki 

wychowawczej 
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 Budowa Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej 

 Modernizacja budynków komunalnych 

 Budowa nowych odcinków kanalizacji w dzielnicach 

 Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

 Nowe realizacje budownictwa społecznego i komunalnego 

 Budowa nowych odcinków kanalizacji w dzielnicach 

 Wykreowanie nowych dzielnic willowych miasta 

 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice 

 Utworzenie integracyjnych placów zabaw dla dzieci 

 Modernizacja budynków komunalnych – kontynuacja 

 Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – kontynuacja 

 Nowe realizacje budownictwa społecznego i komunalnego – kontynuacja 

 Eksponowanie wartości przyrodniczo-krajobrazowych miasta poprzez system ścieżek 

rekreacyjnych, spacerowych i rowerowych 

 Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej 

Jako zrealizowane w niewielkim stopniu (15-30%) oceniono 7 projektów, natomiast  

w przypadku pozostałych przedsięwzięć strategicznych (2 projekty) w latach 2006-2012 nie podjęto 

ich realizacji. Ostatecznie szacunkowy stopień realizacji projektów strategicznych w polu 

strategicznym „Jakość życia” wyniósł: 63%. 

W sposób poglądowy poziom realizacji prac dla poszczególnych projektów strategicznych  

w polu strategicznym „Jakość życia” prezentuje poniższa tabela.  
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Tabela 27. Projekty strategiczne dla pola "Jakość życia" wraz z oceną poziomu zaawansowania prac 

Projekty strategiczne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 
realizacji 

prac 

PJ1. Adaptacja Obiektu Karczmy Śląskiej na potrzeby Miejskiego Domu 
Kultury  

8.I       100% 

PJ2. Utworzenie oddziału Muzeum Historii Katowice w Nikiszowcu        100% 

PJ3. Modernizacja miejskich i młodzieżowych domów kultury     
MDK 

Zawodzie, 
Młodz.DK 

  

MDK 
Południe 
(Podlesie) 70% 

MDK Dąb w 
realizacji 

PJ4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej        70% 

PJ5. Budowa i modernizacja infrastruktury szkół, przedszkoli oraz obiektów 
edukacyjnych opieki wychowawczej  

       70% 

PJ6. Budowa Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług 
Administracji Publicznej  

14.XI       70% 

PJ7. Informatyzacja Urzędu Miasta         70% 

PJ8. Centrum Powiadamiania Ratunkowego         100% 

PJ9. Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szopienicach         100% 

PJ10. Modernizacja budynków komunalnych         70% 

PJ11. Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe         70% 

PJ12. Nowe realizacje budownictwa społecznego i komunalnego      SM
4
/ OS

5
 „BR”

6
  70% 

PJ13. „Katowice – oczyszczanie ścieków” (projekt nr 2000/PL/16/P/PE/004)        100% 

PJ14. Budowa nowych odcinków kanalizacji w dzielnicach         70% 

PJ15. Budowa ekranów akustycznych    
Mapa 

akustyczna 
 POŚPH

7
   30% 

PJ16. Realizacja budownictwa komunalnego w ramach rewitalizacji     LPR, 26.VII  LPR, 27.VI 15% 

                                                           
4
 Strategia mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020 (uchwała nr LXII/1247/10 RM Katowice z dn. 26.07.2010 z póź. zm.) 

5
 TBS, osiedle mieszkaniowe przy ul. Sławka 

6
 TBS, Bulwary Rawy (IV etap) 

7
 Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Miasta Katowice 
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Projekty strategiczne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 
realizacji 

prac 

społecznej obszaru Centrum  

PJ17. Rewitalizacja dzielnic zabytkowych        30% 

PJ18. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta      LPR, 26.VII  
LPR, 27.VI 

30% 
 

PJ19. Międzynarodowy festiwal rewitalizacji terenów poprzemysłowych 
„Ożywić martwe” 

       0% 

PJ20. Rekultywacja i przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową i 
produkcyjno-usługową w Szopienicach-Borkach 

       30% 

PJ21. Wykreowanie nowych dzielnic willowych miasta         70% 

PJ22. Budowa Miejskiego Zespołu Rekreacyjno-Sportowego i Kąpieliskowego         15% 

PJ23. Utworzenie Parku Przyrodniczo-Rekreacyjnego „Europa”        0% 

PJ24. Budowa Centrum Profilaktyki Niepełnosprawności i Starzenia przy 
Szpitalu Geriatrycznym 

 MPDnrON
8
      15% 

PJ25. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice”        70% 

PJ26. Utworzenie systemu komunikacji miejskiej dla osób 
niepełnosprawnych „door to door service” 

       100% 

PJ27. Utworzenie integracyjnych placów zabaw dla dzieci         70% 

PJ28. Modernizacja budynków komunalnych – kontynuacja   PGMZ
9
   SM

10
   70% 

PJ29. Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
– kontynuacja  

    SM
11

   70% 

PJ30. Nowe realizacje budownictwa społecznego i komunalnego – 
kontynuacja  

 PGMZ
12

   SM
13

   70% 

                                                           
8
 Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007–2011 

9
 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Katowice na lata 2007-2011 

10
 Strategia mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020  

11
 Strategia mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020  

12
 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Katowice na lata 2007-2011 

13
 Strategia mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020  
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Projekty strategiczne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 
realizacji 

prac 

PJ31. Eksponowanie wartości przyrodniczo-krajobrazowych miasta poprzez 
system ścieżek rekreacyjnych, spacerowych i rowerowych  

       70% 

PJ32. Budowa kompleksu obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w 
Szopienicach  

       100% 

PJ33. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportu kwalifikowanego         70% 

PJ34. Budowa zintegrowanego systemu monitorowania miejsc zagrożonych 
przestępczością  

    PZP
14

   30% 

PJ35. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej         70% 

PJ36. Utworzenie miejskiej bazy danych o terenach poprzemysłowych      
15.XII 

(system 
OPI-TPP) 

  100% 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Katowice 

 

                                                           
14

 Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2010 roku 
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Zadania inwestycyjne w ramach WPI 

Lista zadań inwestycyjnych spójnych z zapisami pola strategicznego „Jakość życia” 

realizowanych w latach 2006-2012 obejmuje aż 123 przedsięwzięcia. Pod tym względem analizowane 

pole strategiczne należy do najliczniejszych spośród pozostałych zdefiniowanych w Strategii pod 

względem podejmowanych działań. W sposób poglądowy stopień realizacji poszczególnych zadań 

zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

Tabela 28. Zadania ujęte w WPI wpisujące się w pole strategiczne "Jakość życia" wraz z oceną poziomu 

zaawansowania prac 

Zadania 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 

Ścieżki rowerowe, spacerowe 
       

  

Ścieżki rowerowe 
       

70% 

Bulwary Rawy 
       

70% 

Obiekty sportowo-rekreacyjne – układ komunikacyjny 
       

  

Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi kompleksu obiektów sportowych przy ul. 
11 Listopada 

       
100% 

Gospodarka mieszkaniowa  
       

  

Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych 
       

30% 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków komunalnych 
rozpoczynane w 2010 r. 

       
70% 

Budownictwo mieszkaniowe - TBS 
       

70% 

Budownictwo mieszkaniowe - komunalne 
       

30% 

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gościnnej 7a 
       

100% 

Informatyzacja i administracja publiczna 
       

  

Informatyzacja Urzędu 
       

70% 

Budowa Miejskiej sieci teleinformatycznej 
       

15% 

Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 
       

70% 

Termomodernizacja segmentu "A" budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. 
Francuskiej 70 

       
100% 

Modernizacja portalu internetowego Urzędu Miasta  
       

70% 

Bezpieczeństwo publiczne  
       

  

Centrum Powiadamiania Ratunkowego  
       

100% 

Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej 
       

100% 

Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej 7 
       

100% 

Monitoring wizyjny w obszarze ulic Raciborska - Kozielska  
       

100% 

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy 
       

15% 

Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szopienicach  
       

100% 

System płatności masowych  
       

100% 

Infrastruktura edukacyjna 
       

  

Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Wiosny Ludów 22 
       

100% 

Szkoła Podstawowa nr 45 
       

100% 

Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Sobańskiego 86 
       

100% 

Szkoła Podstawowa nr 53 przy pl. Wyzwolenia 18  
       

100% 

Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Bolesława Krzywoustego 11 
       

100% 

Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw 
       

70% 

Integracyjne place zabaw dla dzieci 
       

100% 

Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Malczewskiego 1 
       

70% 

Miejskie Przedszkole nr 72 przy ul. Bielskiej 1 
       

100% 

Gimnazjum nr 7 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8) przy ul. Gliwickiej 276 
       

100% 
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Zadania 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 

Gimnazjum nr 11 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12) przy ul. Deszczowej 14 
       

100% 

Gimnazjum nr 23 przy ul. Medyków 27 
       

100% 

Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21 
       

100% 

Zespół Szkół Specjalnych nr 10 przy ul. ks. bpa Bednorza 13 
       

100% 

Zespół Szkół Specjalnych nr 12 przy ul. Kołobrzeskiej 8 
       

100% 

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łętowskiego 6a na Poradnię Psychologiczno - 
Pedagogiczną nr 2 

       
100% 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 16 przy ul. Rolnej 22 
       

100% 

Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w K-cach 
       

100% 

Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych i powiatowych 
obiektów oświatowych w K-cach 

       
100% 

Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3  
       

100% 

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach ul. 
Witosa 

       
100% 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach przy ul. 
Marcinkowskiego 17 

       
100% 

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Katowicach przy 
ul. Wróblewskiego 42 

       
100% 

Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu 
       

15% 

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 
       

70% 

Opieka zdrowotna  
       

  

Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach* 
       

30% 

Gospodarka wod-kan 
       

  

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście K-ce (zad.wł.gminy) 
       

70% 

Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum - I etap i II 
etap 

       
100% 

Kanalizacja w rejonie Starego Giszowca - II etap 
       

100% 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja dróg w rejonie ulic Armii 
Krajowej, Asnyka, Wczasowej 

       
100% 

Kolektor kanalizacyjny S-3 
       

100% 

Kolektor do oczyszczalni Radocha 
       

100% 

Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załęże w rejonie  
ul. Gliwickiej  

       
100% 

Kanalizacja sanitarna w ul. Bałtyckiej nr 97 - 103 
       

100% 

Kanalizacja wzdłuż ul. Konduktorskiej  
       

100% 

Kanalizacja w ul. Krótkiej i Borowej 
       

100% 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Os. Adama 
       

100% 

Kanalizacja w ul. Jastrzębiej 
       

100% 

Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy 
       

15% 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Pięknej i ul. Mikołowskiej** 
       

100% 

Przebudowa kanalizacji w ul. Rataja 
       

100% 

Rewitalizacja rzeki Kłodnicy 
       

100% 

Gospodarka odpadami  
       

  

System oczyszczania spalin Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych 
       

100% 

Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna 1-wszej kwatery składowiska 
odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w K-cach 

       
100% 

Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach  
       

15% 

Budowa Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów (przekazanie wkładu na opracowanie 
dokumentacji) 

       
15% 

Ochrona przed hałasem i oświetlenie  
       

  

Budowa ekranów akustycznych 
       

30% 

Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego 
       

70% 

Realizacja budowy oświetlenia ulicznego*** 
       

100% 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe   
       

  

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap III 
ul. Marcinkowskiego-Braci Stawowych  (TBS) 

       
100% 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - Rataja (TBS),  
       

100% 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / 
Boya - Żeleńskiego, Zawilców 

       
100% 

Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. 
Kopaniny Lewe 

       
100% 



65 

  

Zadania 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 

Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - "Osiedle Świerkowe" przy ul. 
Twardej - Kruczej 

       
100% 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla II etapu osiedla 
mieszkaniowego przy ul. Panewnickiej 

       
100% 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bażantów, w tym II etap 
       

100% 

Os. Bażantów II etap - zadanie EBI 
       

100% 

Os. Bażantów II etap - Układ drogowy w rejonie ul. Bażantów - Zabłockiego 
       

100% 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV 
ul. 1 Maja, Boh.Monte Cassina 

       
90% 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej 
       

90% 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla mieszkaniowego 
"Dębowe Tarasy" w rejonie ul. Ściegiennego 

       
100% 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ulicami Krokusów i 
Konwalii 

       
100% 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwoźniakowej i E. 
Makuli 

       
90% 

Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - w rejonie ul. Zamiejskiej - 
Panewnickiej 

       
100% 

Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - przy ul. Stabika - Bukszpanowej 
       

100% 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej 
       

15% 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka 
       

100% 

Przestrzenie publiczne  
       

  

Budowa pomnika J. Pawła II i przebudowa pl. Jana Pawła II 
       

100% 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jankego - Szewskiej 
       

100% 

Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej 
       

100% 

Kultura  
       

  

Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Gliwickiej 214  
       

100% 

Miejski Dom Kultury "Zawodzie" - filia "Bogucice" i przy Marcinkowskiego 13 
       

100% 

Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" 
       

70% 

Modernizacja obiektu użytkowego przy ul. Tysiąclecia 5 dla potrzeb Młodzieżowego Domu 
Kultury 

       
100% 

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 16 przy ul. Wajdy 21 
       

100% 

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 14 przy ul. Piastów 20 
       

100% 

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 32 przy ul. Grzyśki 19 b 
       

100% 

Sport i rekreacja  
       

  

Ośrodek wypoczynkowy "Bolina" 
       

100% 

Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach 
       

100% 

Modernizacja stadionu "Koszutka", przy ul. Grażyńskiego  
       

100% 

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na os. Witosa 
       

100% 

Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zamkowej  
       

100% 

Tor saneczkowy w Parku im. T. Kościuszki 
       

100% 

Boisko sportowe w Zarzeczu przy ul. Stellera 
       

100% 

Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno - technicznym przy ul. Siwka 
       

100% 

Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych 
w Katowicach w 2009 r. 

       
100% 

Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya-Żeleńskiego 
       

100% 

Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy (14-16) 
       

15% 

Kąpielisko "Zadole" przy ul. Wczasowej 8 
       

100% 

Hala sportowa przy ul. Granicznej 46 
       

100% 

Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej (dalej 7-14) 
       

30% 

Boisko treningowe przy ul. Sołtysiej  
       

100% 

Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 
       

70% 

Modernizacja obiektu 'Spodek" w Katowicach 
       

90% 

Modernizacja basenów na kąpielisku Bugla. 
       

100% 

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. 
Gliwickiej 

       
100% 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy al. Księżnej Jadwigi Śląskiej 
       

100% 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Piastów 5, 7 pod funkcje sportowo-rekreacyjne 
       

100% 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Grabskiego 
       

100% 

Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach 
       

70% 
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Zadania 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 

Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w K-cach 
       

100% 

Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku  
       

15% 

* przeprowadzona modernizacja dotyczy wąskiego zakresu potrzeb, planowany szerszy zakres modernizacji z uwagi na 
ograniczone środki finansowe nie został zrealizowany 
** zadanie przekazane do realizacji spółce Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna 
*** budowa oświetlenie ulicznego w latach 2011-2012 realizowana poza WPI 
Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta 
Katowice 

 

Najliczniejsze w omawianym polu strategicznym są grupy zdań związane z sportem  

i rekreacją oraz edukacją na poziomie przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym, zawodowym  

i średnim (tj. odpowiednio po 25 zadań inwestycyjnych). Dużą liczebnością cechują się także grupy 

zadań związane z przygotowaniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe (18 zadań 

inwestycyjnych), gospodarką wodno - kanalizacyjną (16 zadań inwestycyjnych). Ostatecznie 

szacunkowy procent realizacji zadań inwestycyjnych wpisujących się w pole strategiczne „Jakość 

życia” w latach 2006-2012 wyniósł: 87%. 

 

Projekty realizowane ze środków strukturalnych UE oraz innych środków zagranicznych 
 

W latach 2006-2012 bardzo dużą liczebnością, w relacji do pozostałych pól strategicznych, 

cechują się również projekty realizowane w ramach pola „Jakość życia” współfinansowane ze 

środków unijnych lub innych źródeł zagranicznych. Ich liczba, po zgrupowaniu działań cyklicznych 

typu Comenius czy Leonardo da Vinci wyniosła 72. Najliczniejszą grupę (47 projektów) stanowią 

projekty ukierunkowane na szeroko pojmowaną poprawę jakości kapitału ludzkiego (w tym między 

innymi podnoszenie kwalifikacji na różnych poziomach edukacji, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, poprawa dostępu do technologii informacyjnych) – por. tabela poniżej. 

 

Tabela 29. Projekty wpisujące się w pole strategiczne "Jakość życia" współfinansowane ze środków UE lub 

innych źródeł zagranicznych wraz z oceną poziomu zaawansowania prac 

Projekty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 

Ścieżki rowerowe, spacerowe                 
Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do 
rozwoju turystyki aktywnej w Subreg. Centralnym - trasa rowerowa nr 103 

       

100% 

Obiekty sportowo-rekreacyjne  
       

 
Sfery Aktywności Rodzinnej  

       

100% 

Informatyzacja i administracja publiczna 
       

 
Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS 

       

100% 

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) 
       

100% 

Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice 
       

15% 

Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do 
Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II 

       

100% 

Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do 
Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III 

       

15% 
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Projekty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem 
usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta 

       

100% 

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji 
Przestrzennej 

       

70% 

SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie 
centralnym województwa śląskiego: Miasto K-ce 

       

70% 

Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WKatowicachiMAX) w  
       

100% 

Śląska Karta Usług Publicznych 
       

30% 

Bezpieczeństwo publiczne  
       

 
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy 
Nikiszowiec w Katowicach 

       

100% 

Kapitał ludzki  
       

 
Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania 
i funkcjonowania w świecie 

       

100% 

Znam - Rozumiem - Współdziałam 
       

100% 

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry 
oświatowej 

       

100% 

Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych 
       

100% 

Staż szansą na pracę  
       

100% 

Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji 
szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Nr 59 w 
Katowicach 

       

100% 

Aby start był łatwiejszy 
       

100% 

Comenius 
       

70% 

Leonardo da Vinci 
       

70% 

Grundvig 
       

100% 

Castles - where our common European values were born (LLP) 
       

90% 

A rainbow of frienship, Magic frames (LLP) 
       

90% 

Młodzież w działaniu  
       

100% 

Jugendliche in Europa - Soziokulturelle Bedingungen des Aufwachsens 
       

90% 

Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy 
       

100% 

A ja wolę to Przedszkole 
       

100% 

Otwórz Radosną Przyszłość 
       

100% 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami 
       

100% 

Szkolny Ośrodek Kariery 
       

100% 

Eco-tour 2.0 
       

100% 

Wymiana Młodzieży 2011 
       

100% 

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. 
i ogólnokształcących. 

       

70% 

Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15 
- 25 lat 

       

100% 

Nowe perspektywy - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

       

100% 

Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach 
       

70% 

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju 
zasobów ludzkich w Katowicach 

       

100% 

Wymiana Młodzieży w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
       

100% 

Moc Twoich perspektyw zawodowych 
       

100% 

Współczesne techniki pomiarowe w geodezji ze szczególnym 
uwzględnieniem rynku irlandzkiego - praktyka zawodowa 

       

100% 

Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej 
       

100% 

IT w służbie potrzebującym  
       

100% 

Eurokadry, Eurokadry II, Eurokadry III 
       

100% 

Europejskie stypendia dla studentów 
       

100% 

Europejskie stypendia dla uczniów 
       

100% 

Eurostypendium drogą do dyplomu 
       

100% 

Wsparcie dla młodych 
       

100% 

Program doradczo-aktywizujący 
       

100% 
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Projekty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 

Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - 
Praca – Sukces 

       

100% 

Pomocna dłoń 
       

100% 

Punkt pomocy koleżeńskiej 
       

100% 

Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery 
       

100% 

Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi 

       

100% 

Aktywność - krok w stronę pracy  
       

100% 

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - 2010/2011 
       

100% 

Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15 
- 25 lat 

       

100% 

Nowe perspektywy - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

       

100% 

Ja Wam jeszcze pokażę…aktywne wsparcie szkoleniowo - doradcze dla 
osób po 45 roku życia pozostających bez pracy 

       

100% 

Infrastruktura edukacyjna  
       

 
Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 44 w 
Katowicach 

       

100% 

Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej Nr 67 z 
oddziałami integracyjnymi w Katowicach 

       

100% 

Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim 
Przedszkolu Nr 5 w Katowicach* 

       

100% 

Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i 
przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich 
Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach 

       

70% 

Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i 
przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu 
Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach 

       

70% 

Rozbudowa bazy dydaktyczno - wychowawczej i szkoleniowej, a także 
wyrównanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół Poligraficzno - 
Mechanicznych w Katowicach 

       

100% 

Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach 
       

70% 

Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach 

       

15% 

Gospodarka odpadami  
       

 
Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w 
Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 

       

90% 

Przestrzenie publiczne  
       

 
Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS 

       
100% 

Gospodarka wod-kan 
       

 
Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004 

       
100% 

* projekt zrealizowany w latach 2009-2010 w ramach środków własnych 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta 
Katowice 
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Spośród 72 projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, na podstawie 

Sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Katowice, 54 uznano za zrealizowane. Ostatecznie stopień 

realizacji tego rodzaju projektów ustalono na 90%.  

 
Dokumenty planistyczne o charakterze sektorowym związane z polem strategicznym „Jakość życia” 

Okres 2006-2012 wiąże się także, w przypadku pola strategicznego „Jakość życia”,  

z tworzeniem różnego rodzaju dokumentów planistycznych, które w sposób sektorowy definiują 

rozwój miasta. Do dokumentów tego rodzaju należy zaliczyć:  

 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 

 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016  

 Program ochrony środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010-2013 

 Program ochrony środowiska przed hałasem  

 Strategia mieszkalnictwa Miasta Katowice na lata 2010-2020 

 Kierunki i działania Miasta Katowice w zakresie kultury fizycznej  

 Strategia Promocji Katowic (Uchwała nr XXXIII/706/13 RM Katowice z dn. 30.01.2013) 

 Strategia Rozwoju Kultury Katowice 2020+ (Uchwała RM Katowice Nr X/147/11 z dnia 30 maja 

2011r.)  

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych (Uchwała RM Katowice XXXIII/673/04  

z dn. 22.11.2004 z póź. zm.) 

 Miejski program działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 – Katowice bez 

barier  

 Miejski program dla rodzin z dziećmi: „Babcia, dziadek i ja w Katowicach (MOPS, 2011) 

 Program „Nas troje i więcej” 

 Program 70+ (MOPS, 2010) 

 Program Centrum Aktywności Lokalnej w Giszowcu (PCAL Giszowiec) 

 Program Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu (PCAL Nikiszowiec) 

 Program Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach (PCAL Szopienice) 

 Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu (PCAL Załęże) 

 Program Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach „Postaw na siebie” na lata 2012-

2013 

 Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” na lata 2012-

2013 

 Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014 
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 Projekt systemowy „Dam radę” – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach na 

lata 2007-2013 

 Miejski Program Stypendialny dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”  

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Katowice  

 Program profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Katowice na lata 2007-2013 

 Masterplan gospodarki ściekowej w mieście Katowice (2007) 

 Gminny program wspierania rodziny na lata 2012-2014 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Katowice 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice  

– II edycja (Uchwała nr XXI/483/12 RM Katowice z dn. 25.04.2012) 

 Program współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi (programy roczne) 

 Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego (programy roczne) 

 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach 

(programy roczne) 

 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach  

Z punktu widzenia działań wdrażających Strategię rozwoju miasta w polu strategicznym 

„Jakość życia” na uwagę zasługuje również cykliczny projekt wydarzenia pn. Urodziny Miasta 

Katowice, organizowany na większą skalę od 2009 roku, tj. od 143 urodzin miasta.  

 

1.3. Pole strategiczne „Centrum” 

Zgodnie z zapisami Strategii pole strategiczne „Centrum” obejmuje 16 projektów 

strategicznych. Za zrealizowane w latach 2006-2012 można uznać następujące z nich: 

 Zagospodarowanie Ronda im. Gen. J. Zientka – kopuła nad Rondem 

 Modernizacja zabytkowego budynku przy Pl. Wolności 12a 

 Modernizacja ulic bocznych ul. Wojewódzkiej (pod-projekt realizowany w ramach Przebudowy 

strefy śródmiejskiej) 

 Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II (pod-projekt realizowany w ramach Przebudowy strefy 

śródmiejskiej). 
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Tabela 30. Projekty strategiczne dla pola "Centrum" wraz z oceną poziomu zaawansowania prac 

Projekty strategiczne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 
realizacji 

PC1. Bulwary Rawy – realizacja połączenia drogowego wraz z zagospodarowaniem 
terenu wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Bogucickiej 

              
90% 

PC2. Zagospodarowanie Ronda im. Gen. J. Zientka – kopuła nad Rondem               100% 

PC3. Modernizacja zabytkowego budynku przy Pl. Wolności 12a               100% 

PC4. Przebudowa strefy śródmiejskiej, w tym:               
 

  PC4/A. Rewitalizacja kwartału Dworcowa-Mariacka, wraz z przekładką linii tramwajowej                70% 

 PC4/B. Rewitalizacja kwartału Pawła-Wodna-Górnicza                15% 

 PC4/C. Wykreowanie nowej przestrzeni RONDO-RYNEK               30% 

 PC4/D. Modernizacja ulic bocznych ul. Wojewódzkiej                100% 

 PC4/E. Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II               100% 

PC5. Modernizacja części obszaru Centrum – strefa operacyjna ścisłego centrum  
Pl. Szewczyka wraz z ul. 3 Maja i ulicami bocznymi (Stawowa, Wawelska) 

        Stawowa, 
Wawelska  

    
70% 

PC6. Przebudowa części obszaru Centrum – strefa operacyjna ścisłego centrum  
– ul. Słowackiego do ul. Mikołowskiej / Matejki do ul. Dworcowej  

            Tunel/PKP 
70% 

PC7. Modernizacja części obszaru Centrum – strefa operacyjna Spodek – modernizacja 
Spodka                

90% 

PC8. Zagospodarowanie części obszaru Centrum – strefa operacyjna Spodek - tereny po 
zlikwidowanej kopalni „Katowice-Kleofas” 

        
      

70% 

PC9. Zagospodarowanie części obszaru Centrum – strefa operacyjna ul. Dąbrówki – 
Grundmanna               

0% 

PC10. Modernizacja obiektów w Rynku (Zenit, Skarbek, Dom Prasy)           Zenit Dom Prasy 70% 

PC11. Rozbudowa Centrum Sztuki Filmowej Instytucji Filmowej „Silesia Film”              0% 

PC12. Utworzenie Centrum Rekreacyjnego w Dolinie 3 Stawów        90% 

PC13. Realizacja koncepcji „System zielonych ulic i placów”               0% 

PC14. Wykreowanie turystycznych szlaków historycznych i kulturowych                70% 

PC15. Bulwary Rawy (kontynuacja) – utworzenie przestrzeni rekreacyjno-usługowej nad 
Rawą                

15% 

PC16. Budowa parkingów podziemnych lub nadziemnych w obszarze Centrum                15% 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Katowice 
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Nadal w toku realizacji są największe projekty strategiczne związane z przebudową strefy 

śródmiejskiej, tj.: 

 Wykreowanie nowej przestrzeni RONDO-RYNEK 

 Modernizacja obiektów w Rynku 

 Zagospodarowanie części obszaru Centrum – strefa operacyjna Spodek - tereny po zlikwidowanej 

kopalni „Katowice-Kleofas” 

 Modernizacja części obszaru Centrum – strefa operacyjna Spodek – modernizacja Spodka 

 Modernizacja części obszaru Centrum – strefa operacyjna ścisłego centrum Pl. Szewczyka wraz  

z ul. 3 Maja i ulicami bocznymi 

 Rewitalizacja kwartału Pawła-Wodna-Górnicza 

 Rewitalizacja kwartału Dworcowa-Mariacka 

 Bulwary Rawy 

 Utworzenie Centrum Rekreacyjnego w Dolinie 3 Stawów 

 Wykreowanie turystycznych szlaków historycznych i kulturowych (z wyjątkiem stworzonego 

Szlaku Moderny) 

Ich stopień realizacji można uznać generalnie za zaawansowany (70%-90%). Nie podjęto  

w badanym okresie realizacji dwóch z projektów strategicznych tj.: Realizacja koncepcji „System 

zielonych ulic i placów” oraz Zagospodarowanie części obszaru Centrum – strefa operacyjna ul. 

Dąbrówki – Grundmanna. Ostatecznie szacunkowy poziom realizacji prac dla projektów 

strategicznych zawartych w polu strategicznym „Centrum” oceniono na 58%. 

 

Zadania inwestycyjne w ramach WPI 

Zamieszczony w poniższej tabeli zbiór zadań inwestycyjnych wpisujących się w pole 

strategiczne „Centrum” obejmuje 10 przedsięwzięć. Szacunkowy stopień ich realizacji został na 

podstawie informacji zawartych w Sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Katowice z lat 2006-

2012 oceniony na poziomie 84%.  

Należy jednak zwrócić uwagę, iż w zbiorze tym nie znalazły się zadania inwestycyjne związane 

przykładowo z: modernizacją obiektu Spodek, budową siedziby NOSPR, budową MCK, których 

lokalizacje znajdują się w ścisłym centrum miasta, niemniej w dokumencie Strategii zostały 

przypisane do pola strategicznego „Metropolitalność”. Uwzględnienie poziomu zaawansowania 

realizacji prac w tych zadaniach inwestycyjnych obniżyłoby ostateczną ocenę postępów prac nad 

zadaniami inwestycyjnymi stricte przypisanymi polu strategicznemu „Centrum”. 
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Tabela 31. Zadania ujęte w WPI wpisujące się w pole strategiczne "Centrum" wraz z oceną poziomu 

zaawansowania prac 

Zadania inwestycyjne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 

Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice, w tym: 
    

      
70% 

- etap I - Przebudowa ul. Mariackiej         
 

    100% 

- etap II - Strefa Rondo-Rynek         
   

30% 

- etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Pl. 
Szewczyka           

  

70% 

Inne (związane ze strefą śródmiejską)         
 

    100% 

Bulwary Rawy 
       

70% 

Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej       
   

  100% 

Modernizacja budynku przy pl. Wolności 12a 
     

    100% 

Zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów 
       

100% 

Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach* 
       

100% 

* projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków UE, niemniej został zrealizowany ze środków własnych w 2011 roku, poza 
WPI 
Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta 
Katowice 

 

Projekty realizowane ze środków strukturalnych UE oraz innych środków zagranicznych 
 

Do projektów realizowanych w centrum Katowic współfinansowanych ze środków UE oraz 

innych środków zagranicznych należy zaliczyć:  

 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 

 nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 

 nową siedzibę Muzeum Śląskiego  

 stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny  

Projekty te jednak ze względu na rangę i zasięg generowanych efektów zostały zaliczone i ocenione  

w polu strategicznym „Metropolitalność”. 

 
 
Dokumenty planistyczne o charakterze sektorowym związane z polem strategicznym „Centrum” 

Z punktu widzenia planowania i realizacji działań w polu strategicznym „Centrum” kluczowe 

znaczenie posiada przyjęte przez Radę Miasta w 2012 roku Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja (Uchwała nr XXI/483/12 RM Katowice 

z dn. 25.04.2012) 
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Inne przedsięwzięcia  

W latach 2006-2012 Miasto Katowice częściowo ukończyło projekty związane z obszarem: 

św. Jana-Dworcowa-Mariacka-Mielęckiego, niemniej nadal do realizacji pozostają projekty 

uzależnione od podmiotów prywatnych jak modernizacja Dworca Starego.  

Istotną realizacją jest zakończona budowa nowego Dworca PKP wraz z przelotowym 

dworcem autobusowej komunikacji miejskiej, a także będąca w realizacji Galeria Katowicka. Z punktu 

widzenia przedsięwzięć związanych z organizacją wydarzeń należy wymienić cykl imprez kulturalno-

społecznych pn.: „Spotkajmy się na Mariackiej”. 

 

1.3. Pole strategiczne „Przedsiębiorczość”  

 

Dokument Strategii rozwoju miasta dla pola strategicznego „Przedsiębiorczość” zakłada 

realizację 17 projektów strategicznych w latach 2006-2013. Do roku 2012 większość, tj. 10 projektów 

należy uznać za zrealizowane. Wśród nich znajdują się: 

 Przebudowa ul. Ks. Woźniaka – rewitalizacja terenów poprzemysłowych Huty Metali 

Nieżelaznych „Szopienice” 

 Budowa Silesia City Center na terenach po zlikwidowanej kopalni Katowice-Kleofas 

 Budowa Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publiczne (SEKAP) 

 Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych wzdłuż autostrady A4 

 Budowa drogi łączącej ul. Wita Stwosza z terenami inwestycyjnymi w rejonie nowobudowanego 

hotelu Diament 

 Budowa układu komunikacyjnego na terenie likwidowanej Huty Baildon 

 Utworzenie Górnośląskiego Parku Przemysłowego 

 Utworzenie Parku Przemysłowego EURO Centrum 

 Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora 

 „Model funkcjonowania Śląskiego Regionalnego Klastra Czystych Technologii Węglowych” – 

projekt naukowo-badawczy 

Na listę projektów strategicznych, których realizacji nie podjęto w analizowanym okresie 

składają się: 

 Utworzenie Centrum Biznesowego Gallusa 

 Budowa Katowickiego Parku Narodowo-Edukacyjnego 

 Budowa Śląskiego Rynku Rolno-Hurtowego 
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 Nowe połączenie Al. Roździeńskiego z terenami aktywności gospodarczej Szopienice-Borki 

Ostatecznie szacunkowy procent realizacji projektów w polu strategicznym „Przedsiębiorczość”  

w latach 2006-2012 wyniósł: 66%. 
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Tabela 32. Projekty strategiczne dla pola "Przedsiębiorczość" wraz z oceną poziomu zaawansowania prac 

Projekty strategiczne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 

PP1. Przebudowa ul. Ks. Woźniaka – rewitalizacja terenów poprzemysłowych Huty Metali 
Nieżelaznych „Szopienice” 

       
100% 

PP2. Budowa Silesia City Center na terenach po zlikwidowanej kopalni Katowice-Kleofas         100% 

PP3. Budowa Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publiczne (SEKAP)        100% 

PP4. Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych wzdłuż autostrady A4        100% 

PP5. Budowa drogi łączącej ul. Wita Stwosza z terenami inwestycyjnymi w rejonie 
nowobudowanego hotelu Diament 

       
100% 

PP6. Budowa układu komunikacyjnego na terenie likwidowanej Huty Baildon         100% 

PP7. Nowe połączenie Al. Roździeńskiego z terenami aktywności gospodarczej Szopienice-
Borki 

       0% 

PP8. Budowa Śląskiego Rynku Rolno-Hurtowego         0% 

PP9. Utworzenie Górnośląskiego Parku Przemysłowego        
15

 100% 

PP10. Utworzenie Parku Przemysłowego EURO Centrum   PP
16

     100% 

PP11. Utworzenie Centrum Biznesowego Gallusa        0% 

PP12. Budowa Katowickiego Parku Narodowo-Edukacyjnego         0% 

PP13. Budowa Katowickiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości         70% 

PP14. Utworzenie systemu monitorowania terenów inwestycyjnych         70% 

PP15. Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora         100% 

PP16. Utworzenie Katowickiego Funduszu Zalążkowego oraz Funduszu Poręczeń 
Kredytowych dla MŚP 

       90% 

PP17. „Model funkcjonowania Śląskiego Regionalnego Klastra Czystych Technologii 
Węglowych” – projekt naukowo-badawczy  

       100% 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Katowice 

                                                           
15

 http://www.gppkatowice.pl/pl/park-przemyslowy-pl/historia.html 
16

 Park Przemysłowy - http://www.euro-centrum.com.pl/artykuly/pokaz/ec/163/historia  

http://www.euro-centrum.com.pl/artykuly/pokaz/ec/163/historia
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Zadania inwestycyjne w ramach WPI 

Zadania inwestycyjne wpisane do WPI w latach 2006-2012 odnoszące się bezpośrednio do 

pola strategicznego „Przedsiębiorczość” obejmują 2 przedsięwzięcia. Pierwsze z nich  

tj. Przygotowanie terenu dla inwestycji komercyjnych w rejonie autostrady A4 i ul. Kochłowickiej 

zostało zrealizowane w 2009 roku. 

 

Tabela 33. Zadania ujęte w WPI wpisujące się w pole strategiczne "Przedsiębiorczość" wraz z oceną poziomu 

zaawansowania prac 

Zadania inwestycyjne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 

Przygotowanie terenu dla inwestycji 
komercyjnych w rejonie autostrady A4  
i ul. Kochłowickiej        

   
  

100% 

Przygotowanie terenu dla budowy Parku 
Technologicznego w Katowicach       

   
  

15% 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta 
Katowice 

 

W przypadku drugiego przedsięwzięcia, tj. Przygotowanie terenu dla budowy Parku 

Technologicznego w Katowicach, po etapie przygotowania dokumentacji przetargowej, zadanie 

zostało wstrzymane do czasu wyboru inwestora. Szacunkowo procent realizacji zadań inwestycyjnych 

wprowadzonych do WPI odnoszących się bezpośrednio do pola strategicznego „Przedsiębiorczość” 

określono na 58%. 

 

Projekty realizowane ze środków strukturalnych UE oraz innych środków zagranicznych 
 

Zbiór projektów odnoszących się do pola strategicznego „Przedsiębiorczość” 

współfinansowanych ze środków UE oraz innych środków zagranicznych obejmuje 13 przedsięwzięć. 

Niemal wszystkie, tj. 11 zostało zrealizowanych w okresie objętym analizą tj. 2006-2012. Wyjątek 

stanowią projekty kontynuowane po 2012 roku, tj. Promocja inwestycyjna miasta Katowice  

– Tu warto inwestować, etap II i III. W sposób poglądowy oceną stopnia realizacji poszczególnych 

projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, odnoszących się do pola strategicznego 

„Przedsiębiorczość” zaprezentowano w poniższej tabeli.  
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Tabela 34. Projekty wpisujące się w pole strategiczne "Przedsiębiorczość" współfinansowane ze środków UE 

lub innych źródeł zagranicznych wraz z oceną poziomu zaawansowania prac 

Projekty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 

Promocja inwestycyjna i administracja                 

Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu 
zainwestować      

     

100% 

Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu 
zainwestować - II etap     

     

90% 

Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu 
zainwestować - III etap     

     

90% 

System Elektronicznej Komunikacji Administracji 
Publicznej (SEKAP)   

      

100% 

Przedsiębiorczość społeczna    
      

 
Sieć inkubatorów społecznej przedsiębiorczości   

      

100% 

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju dla Działania 3 
"Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - 
model funkcjonowania w sieci współpracy"   

      

100% 

Poprawa kompetencji                
 

Bezpieczeństwo żywności i regionalny charakter jej 
przetwarzania - cechami przemysłu spożywczego w 
Unii Europejskiej     

    
  

100% 

Przetwórstwo spożywcze w firmach brytyjskich ze 
szczególnym uwzględnieniem realizacji zasad GHP     

    
  

100% 

Doświadczona kadra gwarancją kształcenia 
wszechstronnych handlowców     

    
  

100% 

Wszechstronność wykształcenia handlowca szansą 
na jego sukces zawodowy     

    
  

100% 

Żywność regionalna i tradycyjna częścią 
europejskiego dziedzictwa kulturowego     

    
  

100% 

Projekt zdalnie sterowanej ręki     
    

  100% 

Twój pomysł na firmę     
    

  100% 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta 
Katowice 

 

Dokumenty planistyczne o charakterze sektorowym związane z polem strategicznym „Centrum” 

Z punktu widzenia planowania i realizacji działań w polu strategicznym „Przedsiębiorczość” 

kluczowe znaczenie posiada dokument Strategii promocji miasta, w tym jego część dotycząca 

Programu promocji inwestycyjnej. W okresie 2006-2012 nie powstał natomiast dokument określający 

strategię rozwoju gospodarczego Katowic. 

 

Inne przedsięwzięcia 

Wśród innych przedsięwzięć związanych z polem strategicznym „Przedsiębiorczość” należy 

zwrócić uwagę na projekty 24 lokalizacji centrów usług wspólnych (SSC), centrów usług – outsourcing 

procesów biznesowych (BPO) i procesów IT (ITO). Zlokalizowane w Katowicach firmy tej branży 

obejmują: Webanywhere, Barona, Mentor Graphics, Tele-Fonika Kable, Oracle, Unilever, Rockwell 
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Automation, Katowicki Holding Węglowy, Ruch S.A., Grupa Żywiec, Capgemini, Contact Center, ISTA, 

Archidoc, Tauron, PwC, Steria, ING Services, Ericsson, NorthgateArinso, Proximetry Poland, Kroll 

Ontrack, CYCLAD Poland, Neublock, 4EverNet, IT4Q, Display Link.  

Na wyróżnienie zasługują także dwa duże cykliczne projekty wydarzeń związane z gospodarką 

tj. Europejski Kongres Gospodarczy (edycje: 2009, 2010, 2011, 2012) oraz Europejski Kongres Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw (edycje: 2011, 2012). 

 

1.5.Pole strategiczne „Transport i logistyka” 

 

Pole strategiczne „Transport i logistyka” zgodnie z zapisami Strategii obejmuje 19 projektów 

strategicznych. W latach 2006-2012 zrealizowano następujące z nich: 

 Budowa Drogowej Trasy Średnicowej – kontynuacja (do 2006) 

 Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku południowym od ul. Gliwickiej do Sądowej 

 Budowa połączenia drogowego ul. Damrota z ul. Francuską 

 Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna 

 „Integracja komunikacji publicznej” – modernizacja linii tramwajowej Sosnowiec-Bytom oraz 

opracowanie studium komunikacyjnego dla Centrum Miasta 

Projekty strategiczne, które nie zostały zrealizowane w analizowanym okresie to: 

 Budowa połączenia drogowego autostrady A4 i DTŚ przez ul. Obroki (węzeł „Gałeczki”) 

 Budowa zachodniej obwodnicy Katowic 

 Budowa północno-wschodniej obwodnicy Katowice 

 Przebudowa układu drogowego w rejonie ulic Dolnej i Przekopowej 

 Wykreowanie centrum zarządzania logistycznego – Katowice 

Pozostałe 9 projektów strategicznych realizowane jest obecnie. Ostatecznie szacunkowy 

stopień realizacji prac składających się na projekty strategiczne w polu „Transport i logistyka” został 

oceniony na poziomie: 41%. Poglądowo lista projektów strategicznych zapisanych dla pola 

strategicznego „Transport i logistyka” wraz z szacunkową oceną ich stopnia realizacji została zawarta 

w poniższej tabeli.  
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Tabela 35. Projekty strategiczne dla pola "Transport i logistyka" wraz z oceną poziomu zaawansowania prac 

Projekty strategiczne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 
realizacji 

PT1. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej – kontynuacja T
17

       100% 

PT2. Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku południowym od ul. Gliwickiej do Sądowej         100% 

PT3. Budowa połączenia drogowego ul. Damrota z ul. Francuską         100% 

PT4. Modernizacja węzła drogowego Al. Rozdzieńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna         100% 

PT5. „Integracja komunikacji publicznej” – modernizacja linii tramwajowej Sosnowiec-Bytom oraz 
opracowanie studium komunikacyjnego dla Centrum Miasta  

       
100% 

PT6. Wykreowanie Centrum Komunikacyjnego Transeuropejskich Korytarzy Transportowych – 
modernizacja międzynarodowego dworca kolejowego PKP oraz modernizacja linii kolejowych dużych 
prędkości (E30, E65, CE65) przebiegających przez centrum Aglomeracji Górnośląskiej  

       
Galeria 

Katowicka 
90% 

PT7. Budowa Szybkiej Kolei Regionalnej         15% 

PT8. Budowa Centrum Przesiadkowego Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej i Dalekobieżnej         15% 

PT9. Budowa szybkiego połączenia szynowego Katowice – Pyrzowice         15% 

PT10. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury tramwajowej         70% 

PT11. „Zintegrowany system transportu publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej”        15% 

PT12. Budowa połączenia drogowego autostrady A4 i DTŚ przez ul. Obroki (węzeł „Gałeczki”)        0% 

PT13. Budowa zachodniej obwodnicy Katowic         0% 

PT14. Budowa północno-wschodniej obwodnicy Katowice         0% 

PT15. Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 81 na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Murckowskiej*        15% 

PT16. Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego w kierunku północnym         30% 

PT17. Przebudowa układu drogowego w rejonie ulic Dolnej i Przekopowej         0% 

PT18. Budowa nowych połączeń komunikacyjnych dzielnic południowych z Centrum Miasta         15% 

PT19. Wykreowanie centrum zarządzania logistycznego – Katowice        0% 

* w ramach projektu dokonano formalnej zmiany statusu drogi oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła  
z ul. Armii Krajowej”.  

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Katowice  

                                                           
17

 Oddanie do użytkowania tunelu pod rondem im Gen. J. Ziętka – 9.XII.2006 
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Zadania inwestycyjne w ramach WPI 

Zadania inwestycyjne wpisujące się w pole strategiczne „Transport i logistyka” zawarte w WPI 

w latach 2006-2012 obejmują 42 przedsięwzięcia. Dziewiętnaście z nich zostało zrealizowanych  

w analizowanym okresie. Nie podjęto realizacji dwóch przedsięwzięć, tj.: 

 Budowa miejskiej infrastruktury drogowej i towarzyszącej dla Centrum Przesiadkowego 

Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej i Dalekobieżnej 

 Budowa zintegrowanego węzła autobusowego przy ul. Sądowej wraz z modernizacją przyległego 

układu drogowego - etap I 

W przypadku pozostałych 21 przedsięwzięć poziom zaawansowania ich realizacji jest zróżnicowany, 

tj. od fazy dokumentacyjnej po fazę realizacyjną. 

 

Tabela 36. Zadania ujęte w WPI wpisujące się w pole strategiczne "Transport i logistyka" wraz z oceną 
poziomu zaawansowania prac 

Zadania inwestycyjne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 

Przejście podziemne pod torami kolejowymi w ciągu ul. Zadole 
       

100% 

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska "Jantor" 
       

100% 

Połączenie drogowe układu komunikacyjnego Silesia City Center z ul. 
Jabłoniową (etap I) 

       

100% 

Droga łącząca ul. Wita Stwosza z terenami inwestycyjnymi w rej. 
hotelu "Diament"  

   
        

100% 

Przedłużenie ul. Malwy od ul. Kaczeńców do ul. Słonecznikowej - II 
etap 

       

100% 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja - przebudowy 
dróg gminnych* 

       

100% 

Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum 
Śląskiego, MCK i siedziby NOSPR 

       

70% 

Kontynuacja przebudowy dróg gminnych 
       

70% 

Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych 
       

70% 

Przedłużenie ul. Szybowcowej 
       

15% 

Przedłużenie ul. Grundmanna na południe - w kierunku ul. 
Bocheńskiego oraz autostrady A4 w K-ach 

       

15% 

Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w 
Katowicach 

       

15% 

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów 
oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców 
Westerplatte (pl. Powstańców Śl.) 

       

15% 

Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja 
       

100% 

Układ komunikacyjny w rej. ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadyny w 
Katowicach 

       

100% 

Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka 
rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach 

       

15% 

Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską  
       

30% 

Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodziu 
       

15% 

Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską 
       

100% 

Połączenie drogowe ul. Japońskiej z ul. Koreańską 
       

15% 
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Zadania inwestycyjne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 

Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do 
budowanego węzła z ul. Armii Krajowej.  Etap I - Rozbudowa węzła 
Dróg Krajowych Nr 81 i 86  autostradą A4wraz z rozbudową DK 86 
oraz DK 81 Kościuszki - Murckowska 

       

15% 

Obwodnica Siemianowic Śl. i Czeladzi - włączenie do układu 
drogowego Katowic 

       

100% 

Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej / Matejki do ul. 
Dworcowej  

       

100% 

Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon 
       

100% 

Przebudowa skrzyżowania ulic Ligocka – Załęska 
       

100% 

Budowa nowego przebiegu Drogi Krajowej Nr 79 od węzła z ul. 
Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu 

       

15% 

Przebudowa ul. ks. Woźniaka 
       

100% 

Zmiana przebiegu Drogi Krajowej Nr 81 na odcinku od ul. Kościuszki 
do ul. Murckowskiej 

       

15% 

Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym - Konduktorska 
     

    100% 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy 
dróg powiatowych* 

       

100% 

Drogowa Trasa Średnicowa 
  

          100% 

Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego - ul. Murckowska 
- ul. Bagienna - II etap w ramach zadania "Drogowa Trasa 
Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza" 

  
          

100% 

Jezdnia serwisowa-zbiorcza zapewniająca obsługę komunikacyjną 
terenów po południowej stronie DTŚ, między węzłami "Mieszka" -
"Gałeczki"         

   

100% 

Budowa miejskiej infrastruktury drogowej i towarzyszącej dla 
Centrum Przesiadkowego Autokarowej Komunikacji 
Międzynarodowej i Dalekobieżnej  

       

0% 

Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej 
pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu         

  
  

15% 

Budowa zintegrowanego węzła autobusowego przy ul. Sądowej wraz 
z modernizacją przyległego układu drogowego - etap I 

       

0% 

Modernizacja lotniska Muchowiec i budowa bazy  wraz z 
infrastrukturą dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego         

  
  

15% 

Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy 
Miasto - Katowice         

 
    

15% 

Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą       

    

30% 

Modernizacją torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek 
– Zajezdnia**       

 
      

100% 

Centrum Inteligentnych Systemów Transportowych CAIT           
 

  15% 

Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli 
tramwajowej w Katowicach – Zawodziu*** 

       

15% 

* kontynuacje przebudowy dróg gminnych i powiatowych (w realizacji MZUiM) są realizowane corocznie w pełnym zakresie 
** objęcie przez Miasto akcji Spółki, celem realizacji zadania "Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Rynek - 
Zajezdnia" 
*** opracowano studium wykonalności, zadanie znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania ze środków RPO WSL 
Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta 
Katowice 

 
Ostatecznie szacunkowy poziom realizacji wszystkich przedsięwzięć zawartych w WPI  

w latach 2006-2012 odnoszących się do pola strategicznego „Transport i logistyka” został określony 
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jako: 59%. W sposób poglądowy listę zadań inwestycyjnych wraz z szacunkową oceną stopnia 

realizacji prezentuje powyższa tabela. 

 

Projekty realizowane ze środków strukturalnych UE oraz innych środków zagranicznych 
 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Katowice 

za lata 2006-2012, projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych (UE oraz inne źródła 

zagraniczne) wpisujące się w pole strategiczne „Transport i logistyka” obejmują 2 przedsięwzięcia. 

Jedno, tj. Elektroniczne pojazdy w miejskiej Europie zostało w analizowanym okresie zrealizowane. 

Kolejne, tj. Zrównoważona Mobilność Miejska jest na etapie planistyczno-dokumentacyjnym. 

 

Tabela 37. Projekty wpisujące się w pole strategiczne "Transport i logistyka" współfinansowane ze środków 

UE lub innych źródeł zagranicznych wraz z oceną poziomu zaawansowania prac 

Projekty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopień 

realizacji 

Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie         
   

100% 

Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM             
 

15% 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta 
Katowice 
 

Ostatecznie szacunkowy procent realizacji projektów wpisujących się w pole strategiczne 

„Transport i logistyka” współfinansowanych ze środków UE lub innych źródeł zagranicznych 

określono na poziomie: 58% 

 

Dokumenty planistyczne o charakterze sektorowym związane z polem strategicznym „Transport  

i logistyka” 

Z punktu widzenia planowania i realizacji działań w polu strategicznym „Transport i logistyka” 

kluczowe znaczenie posiada przyjęte przez Radę Miasta w 2012 roku Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja (Uchwała nr XXI/483/12 

RM Katowice z dn. 25.04.2012), a także Studium komunikacyjne Centrum Katowic oraz Studium 

transportowe dla obszaru południowych dzielnic miasta Katowice. 
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2. Działania realizujące Strategię rozwoju miasta – „Katowice 2020” w 

kontekście celów strategicznych – kryterium skuteczności  

 

Ocena skuteczności realizacji celów strategicznych Strategii rozwoju miasta – „Katowice 

2020” w kontekście podejmowanych działań (tzw. kryterium skuteczności) została przeprowadzona  

w sposób następujący: 

 skuteczność realizacji celów strategicznych została oceniona przez odniesienie do nich 

poszczególnych projektów strategicznych, zadań inwestycyjnych WPI, projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych w relacji do poszczególnych pól strategicznych, 

 ocena wpływu w/w działań na poszczególne cele strategiczne (w każdym z pól strategicznych) 

została uzależniona od stopnia realizacji poszczególnych projektów (określony  

w punkcie poprzednim). Założono, że działania niezrealizowane nie wywierają żadnego wpływu 

na cele strategiczne, podobnie jak działania związane wyłącznie z przygotowaniem dokumentacji, 

 w ocenie wpływu działań (projekty strategiczne, zadania inwestycyjne WPI, projekty 

współfinansowane ze środków zewnętrznych) na poszczególne cele strategiczne zastosowano 

metodę opartą o zmodyfikowane macierze cross-impact, tj. macierze: projekty strategiczne x cele 

strategiczne, zadania inwestycyjne WPI x cele strategiczne, projekty współfinansowane ze źródeł 

zewnętrznych x cele strategiczne. Przy czym dla poszczególnych pól strategicznych  

i towarzyszącym im działań przygotowano osobne macierze tego typu. W ocenie wpływu działań 

na cele strategiczne zastosowano następującą skalę porządkową: 0 – brak wpływu (dla 

projektów/zadań inwestycyjnych niezrealizowanych lub będących w fazie dokumentacyjnej),  

1 – wpływ bezpośredni lub pośredni (dla projektów/zadań inwestycyjnych będących w trakcie 

realizacji lub zrealizowanych). 

Ponadto, dla ułatwienia identyfikacji stopnia realizacji projektów/zadań inwestycyjnych, 

dodatkowo zostały one oznaczone kolorami, zgodnie ze schematem przyjętym w pkt. 1 niniejszego 

rozdziału, tj. kolor zielony – projekt zrealizowane; kolor niebieski – projekt w trakcie realizacji; kolor 

żółty – projekt na etapie dokumentacji technicznej; kolor czerwony – projekt niezrealizowany. 
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2.1. Pole strategiczne „Metropolitalność”  

 

Projekty strategiczne 

Spośród trzech celów strategicznych zdefiniowanych w Strategii dla pola strategicznego 

„Metropolitalność” największy stopień realizacji z punktu widzenia obecnego poziomu 

zaawansowania prac nad projektami strategicznymi odnosi się do celu pierwszego i drugiego tj.:  

 Katowice interdyscyplinarnym ośrodkiem akademickim o renomie międzynarodowej generującym 

kapitał ludzki o wysokiej jakości, 

 Katowice miastem funkcjonalno-przestrzennej integracji różnorodnych form działalności instytucji 

kultury wysokiej, uczelni artystycznych i środowisk twórczych. 

 

Tabela 38. Projekty strategiczne w kontekście celów strategicznych dla pola "Metropolitalność"  

Projekty strategiczne Cel 1 Cel 2 Cel 3 

PM1. Budowa Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” 1 1 0 

PM2. Budowa siedziby Oddziału Regionalnego Narodowego Banku Polskiego  0 0 1 

PM3. Budowa siedziby Sądu Okręgowego  0 0 1 

PM4. Budowa Teatru Wielkiego Opery i Baletu 0 0 0 

PM5. Budowa Nowego Muzeum Śląskiego  1 1 0 

PM6. Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego  1 1 1 

PM7. Budowa Regionalnego Campusu Akademickiego z zapleczem kulturalno-sportowym  0 0 0 

PM8. Budowa Akademickiej Biblioteki dla Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej  1 1 1 

PM9. Rewitalizacja terenów i obiektów powojskowych dla potrzeb Akademii 
Sztuk Pięknych  

 
1 1 1 

PM10. Utworzenie Muzeum Techniki  0 0 0 

PM11. Utworzenie Związku Miast Aglomeracji Górnośląskiej  1 1 0 

PM12. „Z nowymi inicjatywami ku przyszłości” – konkursy i wystawy  0 0 0 

PM13. Przebudowa Sali Koncertowej Górnośląskiego Centrum Kultury  0 0 0 

PM14. „Miasto Katowice generatorem innowacyjności i rozwoju Aglomeracji Górnośląskiej 
– projekt naukowo-badawczy  

0 0 0 

PM15. Utworzenie Katowickiego Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej  1 1 0 

PM16. Budowa wielofunkcyjnego, krajowego centrum szkoleniowego przy Szkole Policji  0 0 0 

Suma  7 7 6 

Stopień realizacji celu  44% 44% 38% 

Źródło: opracowanie własne 

 
Największy wpływ na stopień realizacji obu celów wywierają następujące projekty strategiczne:  

 Budowa Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” 

 Budowa nowego Muzeum Śląskiego 

 Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego  

 Budowa Akademickiej Biblioteki dla Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej 
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 Rewitalizacja terenów i obiektów powojskowych dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych 

 Utworzenie Związku Miast Aglomeracji Górnośląskiej 

 Utworzenie Katowickiego Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej. 

Ostatecznie poziom realizacji celu 1 i 2 dla pola strategicznego „Metropolitalność” oceniono na 

poziomie 44% (por. tabela powyżej). 

W przypadku pozostałego celu strategicznego w polu strategicznym „Metropolitalność”, tj.: 

 Katowice międzynarodowym ośrodkiem naukowo-badawczym i wdrożeniowym w zakresie 

zaawansowanych technologii, 

poziom jego realizacji z punktu widzenia wpływu projektów strategicznych został oszacowany jako 

38%. 

 

Zadania inwestycyjne WPI  

Skuteczność realizacji zadań inwestycyjnych wpisujących się w pole strategiczne 

„Metropolitalność” jest niższa niż ma to miejsce w przypadku projektów strategicznych.  

W największym stopniu zadania inwestycyjne (64%) wpływają na realizację celu 1 tj. Katowice 

interdyscyplinarnym ośrodkiem akademickim o renomie międzynarodowej generującym kapitał ludzki 

o wysokiej jakości, następnie celu 2 (27%): Katowice miastem funkcjonalno-przestrzennej integracji 

różnorodnych form działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni artystycznych i środowisk 

twórczych, i w dalszej kolejności celu 3 (18%): Katowice międzynarodowym ośrodkiem naukowo-

badawczym i wdrożeniowym w zakresie zaawansowanych technologii. Szczegółowe zestawienie 

wpływu zadań inwestycyjnych na poszczególne cele strategiczne pola „Metropolitalność” znajduje się 

w załączniku. 

 

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 

Nieco odmiennie wygląda sytuacja związana ze skutecznością realizacji celów strategicznych 

dla pola „Metropolitalność” w odniesieniu do wpływu projektów współfinansowanych ze środków UE 

i innych źródeł zagranicznych. Tego typu działania wywierają największy wpływ na cel 2 (55%),  

tj. Katowice miastem funkcjonalno-przestrzennej integracji różnorodnych form działalności instytucji 

kultury wysokiej, uczelni artystycznych i środowisk twórczych. W dalszej kolejności, niemniej w tym 

samym stopniu wspierane są cele 1 oraz 3 (po 27%), tj. Katowice interdyscyplinarnym ośrodkiem 

akademickim o renomie międzynarodowej generującym kapitał ludzki o wysokiej jakości; Katowice 

międzynarodowym ośrodkiem naukowo-badawczym i wdrożeniowym w zakresie zaawansowanych 

technologii. Szczegółowe zestawienie wpływu projektów współfinansowanych ze źródeł 

zewnętrznych na poszczególne cele strategiczne pola „Metropolitalność” znajduje się w załączniku. 
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2.2. Pole strategiczne „Jakość życia” 

 

Projekty strategiczne 

Największy stopień realizacji celów strategicznych w polu „Jakość życia” odnosi się do celu 2 

oraz celu 3, tj.: 

 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo 

realizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich oraz 

 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki 

z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno-ekonomicznego oraz 

marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług publicznych odpowiadającym współczesnym 

standardom cywilizacyjnym. 

Niemniej realizacja obu celów z punktu widzenia wpływu projektów strategicznych została 

oceniona na poziomie przeciętnym tj. 64%. Największy wpływ na realizację wskazanych celów 

wywierają takie projekty strategiczne jak:  

 Modernizacja miejskich i młodzieżowych domów kultury 

 Utworzenie oddziału Muzeum Historii Katowice w Nikiszowcu 

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

 Budowa i modernizacja infrastruktury szkół, przedszkoli oraz obiektów edukacyjnych opieki 

wychowawczej 

 Budowa Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej 

 Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

 Nowe realizacje budownictwa społecznego i komunalnego 

 „Katowice – oczyszczanie ścieków” (projekt nr 2000/PL/16/P/PE/004) 

 Budowa nowych odcinków kanalizacji w dzielnicach 

 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice 

 Utworzenie systemu komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych „door to door service” 

 Utworzenie integracyjnych placów zabaw dla dzieci 

 Modernizacja budynków komunalnych – kontynuacja 

 Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – kontynuacja 

 Nowe realizacje budownictwa społecznego i komunalnego – kontynuacja 
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 Rekultywacja i przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjno-usługową  

w Szopienicach-Borkach 

 Eksponowanie wartości przyrodniczo-krajobrazowych miasta poprzez system ścieżek 

rekreacyjnych, spacerowych i rowerowych 

 Budowa kompleksu obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach 

 Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej 

 

Tabela 39. Projekty strategiczne w kontekście celów strategicznych dla pola "Jakość życia"  

Projekty strategiczne Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 

PJ1. Adaptacja Obiektu Karczmy Śląskiej na potrzeby Miejskiego Domu Kultury  0 0 1 0 

PJ2. Utworzenie oddziału Muzeum Historii Katowice w Nikiszowcu 0 1 1 1 

PJ3. Modernizacja miejskich i młodzieżowych domów kultury   0 1 1 1 

PJ4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  0 1 1 1 

PJ5. Budowa i modernizacja infrastruktury szkół, przedszkoli oraz 
obiektów edukacyjnych opieki wychowawczej   0 1 1 1 

PJ6. Budowa Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych 
Usług Administracji Publicznej   1 1 1 1 

PJ7. Informatyzacja Urzędu Miasta   1 0 0 0 

PJ8. Centrum Powiadamiania Ratunkowego  1 0 1 0 

PJ9. Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szopienicach  1 0 1 0 

PJ10. Modernizacja budynków komunalnych   0 0 1 0 

PJ11. Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe   0 1 1 0 

PJ12. Nowe realizacje budownictwa społecznego i komunalnego   0 1 1 0 

PJ13. Katowice – oczyszczanie ścieków (projekt nr 2000/PL/16/P/PE/004) 1 1 1 0 

PJ14. Budowa nowych odcinków kanalizacji w dzielnicach   1 1 1 0 

PJ15. Budowa ekranów akustycznych   1 1 0 0 

PJ16. Realizacja budownictwa komunalnego w ramach rewitalizacji społecznej obszaru 
Centrum  0 0 0 0 

PJ17. Rewitalizacja dzielnic zabytkowych   1 0 0 0 

PJ18. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta   1 0 0 0 

PJ19. Międzynarodowy festiwal rewitalizacji terenów poprzemysłowych „Ożywić martwe” 0 0 0 0 

PJ20. Rekultywacja i przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjno-
usługową w Szopienicach-Borkach 1 1 1 1 

PJ21. Wykreowanie nowych dzielnic willowych miasta   0 1 0 0 

PJ22. Budowa Miejskiego Zespołu Rekreacyjno-Sportowego i Kąpieliskowego  0 0 0 0 

PJ23. Utworzenie Parku Przyrodniczo-Rekreacyjnego „Europa” 0 0 0 0 

PJ24. Budowa Centrum Profilaktyki Niepełnosprawności i Starzenia przy Szpitalu Geriatrycznym 0 0 0 0 

PJ25. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice  1 1 1 0 

PJ26. Utworzenie systemu komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych „door to door 
service” 0 1 2 0 

PJ27. Utworzenie integracyjnych placów zabaw dla dzieci   0 1 1 1 

PJ28. Modernizacja budynków komunalnych – kontynuacja   0 1 1 0 

PJ29. Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe – kontynuacja   0 1 1 0 

PJ30. Nowe realizacje budownictwa społecznego i komunalnego – 
kontynuacja   0 1 1 0 

PJ31. Eksponowanie wartości przyrodniczo-krajobrazowych miasta 
poprzez system ścieżek rekreacyjnych, spacerowych i rowerowych   1 1 1 1 

PJ32. Budowa kompleksu obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach  0 1 1 1 
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Projekty strategiczne Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 

PJ33. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportu kwalifikowanego   0 1 0 0 

PJ34. Budowa zintegrowanego systemu monitorowania miejsc 
zagrożonych przestępczością   1 1 0 1 

PJ35. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych przy  
ul. Żwirowej   0 1 1 0 

PJ36. Utworzenie miejskiej bazy danych o terenach poprzemysłowych  0 1 0 0 

Suma  13 23 23 10 

Stopień realizacji celu  36% 64% 64% 28% 

Źródło: opracowanie własne 

 

W przypadku celu 1, tj.: 

 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne 

we wszystkich dzielnicach miasta,  

jego realizacja zostało oszacowana, z punktu widzenia wpływu projektów strategicznych, na poziomie 

36%. Najniższy poziom realizacji odnosił się do celu 4 tj.: 

 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych 

umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. 

Poziom jego realizacji został oszacowany jako 28%. 

 

Zadania inwestycyjne WPI  

Rozkład wpływu zadań inwestycyjnych na poszczególne cele strategiczne w polu „Jakość 

życia” jest zbliżony do tego prezentowanego przez projekty strategiczne. Zadania inwestycyjne  

w największym stopniu wpływają na realizację celu 2 (78%), tj. Katowice miastem tworzącym warunki 

dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo realizowanej rewitalizacji zdegradowanych 

dzielnic miejskich, a w następnej kolejności celu 3 (76%), tj. Katowice miastem gwarantującym 

wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, 

niedostosowania społeczno-ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług 

publicznych odpowiadającym współczesnym standardom cywilizacyjnym. Skuteczność zadań 

inwestycyjnych względem celu 4 (25%), tj.: Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze 

urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego 

czasu oraz w relacji do celu 1 (24%), tj.: Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom 

bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta należy uznać za niewielką. 

Szczegółowe zestawienie wpływu zadań inwestycyjnych WPI na poszczególne cele strategiczne pola 

„Jakość życia” znajduje się w załączniku. 
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Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 

W przypadku projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, widoczny jest ich 

bardzo duży stopień wpływu na cel 3 (90%), tj. Katowice miastem gwarantującym wszystkim 

mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, 

niedostosowania społeczno-ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług 

publicznych odpowiadającym współczesnym standardom cywilizacyjnym. Pozostałe cele strategiczne 

w polu „Jakość życia” tj. cel 1 (14%), cel 2 (25%) oraz cel 4 (7%) wspierane są w niewielkim stopniu 

przez tą kategorię projektów. Szczegółowe zestawienie wpływu projektów współfinansowanych ze 

źródeł zewnętrznych na poszczególne cele strategiczne pola „Jakość życia” znajduje się w załączniku. 

2.3. Pole strategiczne „Centrum” 

 

Projekty strategiczne 

Poziom realizacji celów strategicznych w polu strategicznym „Centrum” należy uznać za 

relatywnie nieduży. Największy stopień realizacji (65%) odnosi się do celu 1 tj.: 

 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną  

i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji 

Górnośląskiej.  

Realizacja tego celu jest wspierana przez następujące projekty:  

 Bulwary Rawy – realizacja połączenia drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu wzdłuż rzeki 

Rawy na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Bogucickiej 

 Zagospodarowanie Ronda im. Gen. J. Zientka – kopuła nad Rondem 

 Modernizacja zabytkowego budynku przy Pl. Wolności 12a 

 Rewitalizacja kwartału Dworcowa-Mariacka, wraz z przekładką linii tramwajowej 

 Modernizacja ulic bocznych ul. Wojewódzkiej 

 Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II 

 Modernizacja części obszaru Centrum – strefa operacyjna Spodek – modernizacja Spodka 

 Zagospodarowanie części obszaru Centrum – strefa operacyjna ul. Dąbrówki – Grundmanna 

 Rozbudowa Centrum Sztuki Filmowej Instytucji Filmowej „Silesia Film” 

 Wykreowanie turystycznych szlaków historycznych i kulturowych 

Realizacja celu 2-giego, tj.: Katowice miastem oferującym bogactwo usług kulturalnych  

i rozrywkowych zlokalizowanych w jego przestrzeni centralnej o wysokich walorach estetycznych 

została – głównie ze względu na trwające obecnie prace realizacyjne – oceniono na poziomie 35%. 
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Najniższy stopień realizacji wiąże się z celem strategicznym 3 tj.: Bramy Katowic zapewniają dogodny 

wjazd do miasta ze wszystkich kierunków i kształtują jego pozytywny wizerunek zewnętrznych. Niska 

ocena wynika przede wszystkim z niewielu projektów strategicznych wpisanych w dokumencie 

Strategii do pola „Centrum”, które nawiązują w sposób bezpośredni do tego celu. Poglądowo ocena 

celów strategicznych w polu strategicznym „Centrum” została zaprezentowana w poniższej tabeli.  

 

Tabela 40. Projekty strategiczne w kontekście celów strategicznych dla pola "Centrum"  

Projekty strategiczne Cel 1 Cel 2 Cel 3 

PC1. Bulwary Rawy – realizacja połączenia drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu 
wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Bogucickiej 

1 0 0 

PC2. Zagospodarowanie Ronda im. Gen. J. Zientka – kopuła nad Rondem 1 1 1 

PC3. Modernizacja zabytkowego budynku przy Pl. Wolności 12a 1 1 0 

PC4. Przebudowa strefy śródmiejskiej 
   

PC4/A. Rewitalizacja kwartału Dworcowa-Mariacka, wraz z przekładką linii tramwajowej  1 1 0 

 PC4/B. Rewitalizacja kwartału Pawła-Wodna-Górnicza  0 0 0 

 PC4/C. Wykreowanie nowej przestrzeni RONDO-RYNEK 1 0 0 

 PC4/D. Modernizacja ulic bocznych ul. Wojewódzkiej  1 1 0 

 PC4/E. Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II 1 0 0 

PC5. Modernizacja części obszaru Centrum – strefa operacyjna ścisłego 
centrum Pl. Szewczyka wraz z ul. 3 Maja i ulicami bocznymi (Stawowa, 
Wawelska) 

 
1 1 1 

PC6. Przebudowa części obszaru Centrum – strefa operacyjna ścisłego centrum – ul. 
Słowackiego do ul. Mikołowskiej / Matejki do ul. Dworcowej  

0 0 1 

PC7.Modernicacja części obszaru Centrum – strefa operacyjna Spodek – 
modernizacja Spodka  

 
1 1 0 

PC8. Zagospodarowanie części obszaru Centrum – strefa operacyjna Spodek - tereny po 
zlikwidowanej kopalni „Katowice-Kleofas” 

0 0 1 

PC9. Zagospodarowanie części obszaru Centrum – strefa operacyjna ul. Dąbrówki – 
Grundmanna 0 0 0 

PC10. Modernizacja obiektów w Rynku (Zenit, Skarbek, Dom Prasy)  1 0 0 

PC11. Rozbudowa Centrum Sztuki Filmowej Instytucji Filmowej „Silesia Film” 0 0 0 

PC12. Utworzenie Centrum Rekreacyjnego w Dolinie 3 Stawów 1 0 0 

PC13. Realizacja koncepcji „System zielonych ulic i placów” 0 0 0 

PC14. Wykreowanie turystycznych szlaków historycznych i kulturowych   1 1 0 

PC15. Bulwary Rawy (kontynuacja) – utworzenie przestrzeni rekreacyjno-usługowej nad 
Rawą  1 0 0 

PC16. Budowa parkingów podziemnych lub nadziemnych w obszarze Centrum  0 0 0 

Suma  13 7 4 

Stopień realizacji celu  65% 35% 20% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zadania inwestycyjne WPI  

Podobnie jak w przypadku projektów strategicznych, także zadania inwestycyjne wpisujące 

się w pole strategiczne „Centrum” w największym stopniu wpływają na realizację celu 1 (89%),  

tj. Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną  

i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji 
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Górnośląskiej. Cel 2, tj.: Katowice miastem oferującym bogactwo usług kulturalnych i rozrywkowych 

zlokalizowanych w jego przestrzeni centralnej o wysokich walorach estetycznych została wspierany 

jest przez tego typu działania w stopniu niewielkim tj. 8%. Podjęte w latach 2006-2012 zadania 

inwestycyjne wywierają niewielki wpływ na cel 3: Bramy Katowic zapewniają dogodny wjazd do 

miasta ze wszystkich kierunków i kształtują jego pozytywny wizerunek zewnętrzny, tj. 6%. 

Szczegółowe zestawienie wpływu zadań inwestycyjnych WPI na poszczególne cele strategiczne pola 

„Centrum” znajduje się w załączniku. 

 

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 

Zgodnie z obecnymi zapisami pola strategicznego „Centrum” żaden z projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych nie wpisuje się w jego zakres. Wynika to po części  

z faktu, iż projekty wsparte środkami UE, a dotyczące obszaru Śródmieścia Katowic, wpisują się 

bezpośrednio w pole strategiczne „Metropolitalność”. 

2.4. Pole strategiczne „Przedsiębiorczość” 

 

Projekty strategiczne 

Najwyższy poziom realizacji celów strategicznych (76%) w polu strategicznym 

„Przedsiębiorczość” wiąże się z celem 1-szym tj.:  

 Katowice miastem społeczności o wzmocnionych kompetencjach i umiejętnościach 

przedsiębiorczych oraz dysponującym nowoczesną infrastrukturą biznesową zorientowaną na 

powstawanie nowych firm i przyciąganie inwestorów. 

Cel ten jest wspierany głównie przez następujące projekty strategiczne:  

 Przebudowa ul. Ks. Woźniaka w ramach rewitalizacji terenów poprzemysłowych Huty Metali 

Nieżelaznych „Szopienice”  

 Budowa Silesia City Center na terenach po zlikwidowanej kopalni Katowice-Kleofas 

 Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych wzdłuż autostrady A4 

 Budowa Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publiczne (SEKAP) 

 Budowa drogi łączącej ul. Wita Stwosza z terenami inwestycyjnymi w rejonie nowobudowanego 

hotelu Diament 

 Budowa układu komunikacyjnego na terenie likwidowanej Huty Baildon 

 Utworzenie Górnośląskiego Parku Przemysłowego 

 Utworzenie Parku Przemysłowego EURO Centrum 

 Budowa Katowickiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości 
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 Utworzenie systemu monitorowania terenów inwestycyjnych 

 Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora 

 Utworzenie Katowickiego Funduszu Zalążkowego oraz Funduszu Poręczeń Kredytowych dla MŚP 

 „Model funkcjonowania Śląskiego Regionalnego Klastra Czystych Technologii Węglowych” – 

projekt naukowo-badawczy 

Poziom realizacji drugiego celu strategicznego w analizowanym polu strategicznym tj.:  

 Katowice ośrodkiem wysokiej koncentracji jednostek badawczo-rozwojowych tworzących silne 

środowisko innowacyjne o randze krajowej, zapewniające skuteczny transfer innowacji 

technologicznych do sektora przedsiębiorstw, 

został oceniony jako 47%. 

 

Tabela 41. Projekty strategiczne w kontekście celów strategicznych dla pola "Przedsiębiorczość"  

Projekty strategiczne Cel 1 Cel 2 

PP1. Przebudowa ul. Ks. Woźniaka – rewitalizacja terenów poprzemysłowych Huty Metali 
Nieżelaznych „Szopienice” 1 0 

PP2. Budowa Silesia City Center na terenach po zlikwidowanej kopalni Katowice-Kleofas  1 0 

PP3. Budowa Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publiczne (SEKAP) 1 0 

PP4. Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych wzdłuż autostrady A4 1 1 

PP5. Budowa drogi łączącej ul. Wita Stwosza z terenami inwestycyjnymi w rejonie nowobudowanego 
hotelu Diament 

1 0 

PP6. Budowa układu komunikacyjnego na terenie likwidowanej Huty Baildon  1 0 

PP7. Nowe połączenie Al. Roździeńskiego z terenami aktywności gospodarczej Szopienice-Borki 0 0 

PP8. Budowa Śląskiego Rynku Rolno-Hurtowego  0 0 

PP9. Utworzenie Górnośląskiego Parku Przemysłowego  1 1 

PP10. Utworzenie Parku Przemysłowego EURO Centrum 1 1 

PP11. Utworzenie Centrum Biznesowego Gallusa 0 0 

PP12. Budowa Katowickiego Parku Narodowo-Edukacyjnego  0 0 

PP13. Budowa Katowickiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości  1 1 

PP14. Utworzenie systemu monitorowania terenów inwestycyjnych  1 1 

PP15. Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora  1 1 

PP16. Utworzenie Katowickiego Funduszu Zalążkowego oraz Funduszu Poręczeń Kredytowych dla 
MŚP 

1 1 

PP17. „Model funkcjonowania Śląskiego Regionalnego Klastra Czystych Technologii Węglowych” – 
projekt naukowo-badawczy  

1 1 

Suma  13 8 

Stopień realizacji celu  76% 47% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zadania inwestycyjne WPI  

Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2006-2012 wpisujące się w pole strategiczne 

„Przedsiębiorczość” wywierają wpływ (50%) tylko na jeden z celów strategicznych, tj. cel 1 Katowice 

miastem społeczności o wzmocnionych kompetencjach i umiejętnościach przedsiębiorczych oraz 

dysponującym nowoczesną infrastrukturą biznesową zorientowaną na powstawanie nowych firm 
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 i przyciąganie inwestorów. Szczegółowe zestawienie wpływu zadań inwestycyjnych WPI  

na poszczególne cele strategiczne pola „Przedsiębiorczość” znajduje się w załączniku. 

 

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 

Zdecydowanie wyższą skuteczność w polu strategicznym „Przedsiębiorczość” z punktu 

widzenia jego celów strategicznych posiadają natomiast projekty współfinansowane ze środków UE. 

Największy wpływ (85%) wywierany jest przez nie na realizację celu 1, tj.: Katowice miastem 

społeczności o wzmocnionych kompetencjach i umiejętnościach przedsiębiorczych oraz dysponującym 

nowoczesną infrastrukturą biznesową zorientowaną na powstawanie nowych firm i przyciąganie 

inwestorów. W przypadku celu 2, tj.: Katowice ośrodkiem wysokiej koncentracji jednostek badawczo-

rozwojowych tworzących silne środowisko innowacyjne o randze krajowej, zapewniające skuteczny 

transfer innowacji technologicznych do sektora przedsiębiorstw skuteczność tą oceniono na poziomie 

38%. Szczegółowe zestawienie wpływu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych na 

poszczególne cele strategiczne pola „Przedsiębiorczość” znajduje się w załączniku. 

 

2.5. Pole strategiczne „Transport i logistyka” 

 

Projekty strategiczne 

W polu strategicznym „Transport i logistyka” największy stopień realizacji, z punktu widzenia 

wpływu projektów strategicznych odnosi się do celu 1 oraz 3, tj.:  

 Katowice miastem dysponującym międzynarodowymi portami: lotniczym, kolejowym  

i autobusowym umożliwiającymi prowadzenie biznesu w skali globalnej oraz zwiększającymi 

swobodę ruchu turystycznego 

 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między 

dzielnicami miasta.  

Stopień realizacji obu celów został oceniony na poziomie 42%.  

 

Tabela 42. Projekty strategiczne w kontekście celów strategicznych dla pola "Transport i logistyka"  

Projekty strategiczne Cel 1 Cel 2 Cel 3 

PT1. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej – kontynuacja 1 1 1 

PT2. Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku południowym od ul. Gliwickiej do Sądowej  1 0 1 

PT3. Budowa połączenia drogowego ul. Damrota z ul. Francuską  1 0 1 

PT4. Modernizacja węzła drogowego Al. Rozdzieńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna  1 0 1 

PT5. „Integracja komunikacji publicznej” – modernizacja linii tramwajowej Sosnowiec-Bytom 
oraz opracowanie studium komunikacyjnego dla Centrum Miasta  

1 1 1 
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Projekty strategiczne Cel 1 Cel 2 Cel 3 

PT6. Wykreowanie Centrum Komunikacyjnego Transeuropejskich Korytarzy 
Transportowych – modernizacja międzynarodowego dworca kolejowego PKP oraz 
modernizacja linii kolejowych dużych prędkości (E30, E65, CE65) przebiegających 
przez centrum Aglomeracji Górnośląskiej  

 

1 1 1 

PT7. Budowa Szybkiej Kolei Regionalnej  0 0 0 

PT8. Budowa Centrum Przesiadkowego Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej  
i Dalekobieżnej  

0 0 0 

PT9. Budowa szybkiego połączenia szynowego Katowice – Pyrzowice  0 0 0 

PT10. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury tramwajowej   1 1 1 

PT11. „Zintegrowany system transportu publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej” 0 0 0 

PT12. Budowa połączenia drogowego autostrady A4 i DTŚ przez ul. Obroki (węzeł „Gałeczki”) 0 0 0 

PT13. Budowa zachodniej obwodnicy Katowic  0 0 0 

PT14. Budowa północno-wschodniej obwodnicy Katowice  0 0 0 

PT15. Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 81 na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 
Murckowskiej  

 
0 0 0 

PT16. Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego w kierunku północnym  1 0 1 

PT17. Przebudowa układu drogowego w rejonie ulic Dolnej i Przekopowej  0 0 0 

PT18. Budowa nowych połączeń komunikacyjnych dzielnic południowych z Centrum Miasta  0 0 0 

PT19. Wykreowanie centrum zarządzania logistycznego – Katowice 0 0 0 

Suma  8 4 8 

Stopień realizacji celu  42% 21% 42% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Projekty strategiczne, które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji powyższego 

celu obejmują:  

 Budowę Drogowej Trasy Średnicowej – kontynuacja 

 Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku południowym od ul. Gliwickiej do Sądowej 

 Budowę połączenia drogowego ul. Damrota z ul. Francuską 

 Modernizację węzła drogowego Al. Roździeńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna 

 „Integracja komunikacji publicznej” – modernizacja linii tramwajowej Sosnowiec-Bytom oraz 

opracowanie studium komunikacyjnego dla Centrum Miasta 

 Wykreowanie Centrum Komunikacyjnego Transeuropejskich Korytarzy Transportowych – 

modernizacja międzynarodowego dworca kolejowego PKP oraz modernizacja linii kolejowych 

dużych prędkości (E30, E65, CE65) przebiegających przez centrum Aglomeracji Górnośląskiej 

 Modernizację i rozbudowa infrastruktury tramwajowej 

 Budowę przedłużenia ul. Stęślickiego w kierunku północnym 

Natomiast cel strategiczny odnoszący się do Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej jako obszaru 

zintegrowanego systemu transportu publicznego został oceniony, z punktu widzenia stopnia 

realizacji, na poziomie 21%. 

W sposób poglądowy ocena stopnia realizacji celów strategicznych w kontekście projektów 

strategicznych w polu „Transport i logistyka” została zawarta w powyższej tabeli. 
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Należy zwrócić uwagę, iż w przeprowadzonej ocenie skuteczności działań podejmowanych  

w ramach pola strategicznego „Transport i logistyka” nie uwzględniono wydatków cyklicznych między 

innymi związanych z rozwojem komunikacji publicznej na terenie Aglomeracji Górnośląskiej  

(KZK GOP), głównie ze względu na „poza-projektowy” charakter tego rodzaju obciążeń finansowych. 

Znacząca wielkość tego rodzaju wydatków ponoszona przez Miasto Katowice wpływa korzystnie na 

trzeci cel strategiczny tj.: Katowice i Aglomeracja Górnośląska jako obszar zintegrowanego systemu 

transportu publicznego. 

 

Zadania inwestycyjne WPI  

Duża liczba zadań inwestycyjnych (42) podejmowanych w latach 2006-2012, które wpisują się  

w pole strategiczne „Transport i logistyka”, w sposób mniej niż przeciętny przekłada się na znaczącą 

skuteczność realizacji celów strategicznych. Tego rodzaju zadania inwestycyjne wspierają znacząco 

(58%) w zasadzie tylko cel 3 analizowanego pola strategicznego, tj. Katowice miastem posiadającym 

sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta. W przypadku 

celu 1, tj. Katowice miastem dysponującym międzynarodowymi portami: lotniczym, kolejowym  

i autobusowym umożliwiającymi prowadzenie biznesu w skali globalnej oraz zwiększającymi swobodę 

ruchu turystycznego oraz celu 2, tj. Katowice i Aglomeracja Górnośląska jako obszaru zintegrowanego 

systemu transportu publicznego poziom ich wsparcia przez zadania inwestycyjne jest niewielki, 

odpowiednio: 5% i 8%. Szczegółowe zestawienie wpływu zadań inwestycyjnych WPI  

na poszczególne cele strategiczne pola „Transport i logistyka” znajduje się w załączniku. 

 

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 

Ocena wpływu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych na realizację celów 

strategicznych zdefiniowanych dla pola „Transport i logistyka” dotyczy tylko dwóch projektów.  

W zasadzie wyłącznie jeden z nich, tj. Zrównoważona mobilność miejska SUM wpływa pozytywnie na 

wszystkie cele analizowanego pola strategicznego. Powoduje to, że wszystkie te cele wspierane są  

w identycznym stopniu tj. po 50%. Szczegółowe zestawienie wpływu projektów współfinansowanych 

ze środków zewnętrznych na poszczególne cele strategiczne pola „Transport i logistyka” znajduje się 

w załączniku. 
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3. Działania realizujące Strategię rozwoju miasta – „Katowice 2020” w 

kontekście wydatków inwestycyjnych miasta  
 

Ograniczenia związane z przeprowadzeniem szczegółowej analizy działań realizujących 

Strategię rozwoju miasta – „Katowice 2020” w kontekście wydatków inwestycyjnych miasta wynikają 

z następujących przyczyn:  

 działania podejmowane przez Miasto Katowice, tj. wydatki inwestycyjne, zadania inwestycyjne  

w ramach WPI, projekty dofinansowane ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych nie 

zawsze posiadają jednoznaczne odniesienia do poszczególnych pól strategicznych zawartych  

w dokumencie Strategii, 

 projekty miękkie podobnie jak zadania inwestycyjne (projekty twarde) w wielu przypadkach nie 

posiadają jednoznacznego odniesienia do pól strategicznych. Co więcej, w przypadku ich 

finansowania ze środków własnych Miasta Katowice klasyfikowanych jako wydatki bieżące  

(np. wydarzenia kulturalne, projekty edukacyjne) często informacja zawierająca ich nazwy  

i zakres merytoryczne jest niedostępna na poziomie sprawozdawczości,  

 niektóre z działań, ze względu na swoją kompleksowość wpisują się w więcej niż jedno pole 

strategiczne np. modernizację Bulwarów Rawy można zaklasyfikować zarówno do pola 

strategicznego „Jakość życia” jak i „Centrum”, 

 wydatki związane z niektórymi projektami strategicznymi ponoszone są przez podmioty 

zewnętrzne i ich dokładna wartość nie jest znana. 

Mając powyższe na uwadze ocena działań realizujących Strategię rozwoju miasta – „Katowice 2020” 

w kontekście wydatków inwestycyjnych Miasta została przeprowadzona w trzech wymiarach, tj.:  

 w wymiarze wydatków majątkowych klasyfikowanych według działów i rozdziałów (klasyfikacji 

budżetowej) w corocznych Sprawozdaniach z realizacji budżetu Miasta Katowice za lata 2006-

2012 wraz z ich przypisaniem do poszczególnych pól strategicznych wyznaczonych w dokumencie 

Strategii. Dodatkowo, w tym wymiarze ujęto również inne wydatki o charakterze bieżącym 

związane z realizacją działań wpisujących się w poszczególne pola strategiczne jak przykładowo 

działalność promocyjna, 

 w wymiarze wydatków inwestycyjnych objętych WPI. W tym przypadku wydatki ponoszone na 

zadania inwestycyjne zostały dodatkowo uporządkowane według poszczególnych pól 

strategicznych zawartych w Strategii, 

 w wymiarze wydatków ponoszonych na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

lub też innych środków zagranicznych. Również dokonano ich uporządkowania według pól 

strategicznych. 
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3.1. Analiza wydatków majątkowych oraz innych klasyfikowanych wg 

działów i rozdziałów związanych z polami strategicznymi Strategii 

 

Wydatki majątkowe oraz inne klasyfikowane według działów i rozdziałów, a następnie 

przyporządkowane do poszczególnych pól strategicznych Strategii w latach 2006-2012 wyniosły: 

2 022,9 mln zł. Stanowi to 90,8% wszystkich wydatków majątkowych poniesionych przez Miasto 

Katowice w analizowanym okresie (2 227,8 mln zł). Należy także zauważyć, iż udział wydatków 

majątkowych ogółem w wydatkach całkowitych budżetu miasta w latach 2006-2012 stanowił 

przeciętnie 25%. 

Najwyższy poziom wydatków majątkowych i innych klasyfikowanych według działów  

i rozdziałów oraz przyporządkowanych do poszczególnych pól strategicznych odnotowano w 2006  

i 2009 roku, tj.: odpowiednio po 93%. Natomiast najwyższy udział wydatków majątkowych ogółem w 

wydatkach całkowitych budżetu miasta miał miejsce w 2006 roku, tj. 29%. 

Wartość całkowitych wydatków budżetu Miasta Katowice w latach 2006-2012 wrosła  

o 44,8%. Szybciej w analizowanym okresie rosły wydatki bieżące tj. o 54,5%, podczas gdy wzrost 

wszystkich wydatków majątkowych wyniósł 21,2%. 

Z punktu widzenia wydatków majątkowych oraz innych klasyfikowanych według działów  

i rozdziałów, a następnie przyporządkowanych do poszczególnych pól strategicznych Strategii ich 

ranking pod względem wielkości wydatków jest następujący: 

 „Transport i łączność”, tj.: 38,0% wydatków (768,4 mln zł) – dotyczą głównie pól strategicznych 

związanych z „Transportem i logistyką” oraz „Jakością życia” 

 „Gospodarka mieszkaniowa”, tj. 15,9% wydatków (321,9 mln zł) – dotyczą pola strategicznego 

„Jakość życia” 

 „Kultura fizyczna i sport”, tj.: 15,0% wydatków (303,4 mln zł) – dotyczą głównie pola 

strategicznego „Jakość życia” 

 „Gospodarka komunalna i ochronę środowiska”, tj.: 13,1% wydatków (265,5 mln zł) – dotyczą 

głównie pola strategicznego „Jakość życia” i częściowo „Przedsiębiorczość” w zakresie uzbrajania 

terenów inwestycyjnych 

 „Działalność usługowa i administracja publiczna”, tj.: 7,1% wydatków (143,5 mln zł) – dotyczą 

kilku pól strategicznych: „Jakość życia”, „Metropolitalność”, „Przedsiębiorczość” (przykładowo w 

zakresie: prac i opracowań geodezyjnych, organizacji targów i wystaw, promocji jednostek 

samorządu terytorialnego, informatyzacji) 
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Tabela 43. Wybrane wydatki majątkowe oraz inne związane z polami strategicznymi Strategii w latach 2006-2012 

Pole 
strat. 

Kategoria  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM  % 

 Transport i łączność, w tym: 156 153 853,35 83 573 226,07 77 135 365,36 117 763 175,84 92 771 093,37 82 863 866,63 158 111 119,09 768 371 699,71 38,0% 
T/J - lokalny transport zbiorowy - wydatki majątkowe 0,00 4 000 000,00 0,00 23 723 177,70 4 781 558,41 151 692,50 3 733 090,96 36 389 519,57 1,8% 

T/J 
- drogi publiczne w miastach na pr.pow. - wydatki 
majątkowe  

145 310 079,91 59 462 040,92 44 141 843,64 58 502 876,24 53 925 083,31 21 191 141,98 33 719 477,11 416 252 543,11 20,6% 

T/J - drogi publiczne w gminie - wydatki majątkowe  10 843 773,44 20 111 185,15 32 993 521,72 29 537 121,90 27 472 173,65 61 495 202,15 120 658 551,02 303 111 529,03 15,0% 
T/J - pozostała działalność - wydatki majątkowe  0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 6 592 278,00 25 830,00 0,00 12 618 108,00 0,6% 

 Turystyka, w tym:  0,00 0,00 123 198,00 375 326,80 462 153,02 908 856,09 284 080,38 2 153 614,29 0,1% 

M 
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki (razem 
bieżące i majątkowe) 

0,00 0,00 123 198,00 375 326,80 462 153,02 908 856,09 284 080,38 2 153 614,29 0,1% 

 Gospodarka mieszkaniowa, w tym: 33 204 687,93 34 950 192,14 53 171 456,20 51 334 249,65 68 877 868,18 56 125 850,35 24 213 931,85 321 878 236,30 15,9% 
J - zakłady gospodarki mieszkaniowej - wydatki majątkowe  15 124 014,26 12 313 213,39 10 708 574,35 9 173 217,94 11 602 217,29 14 845 311,21 12 764 359,86 86 530 908,30 4,3% 
J - gospodarka gruntami - wydatki majątkowe  5 897 690,17 12 299 238,63 13 452 656,58 13 070 144,44 22 780 895,06 6 154 052,03 7 787 898,74 81 442 575,65 4,0% 
J - TBS - wydatki majątkowe  8 500 000,00 8 000 000,00 21 000 000,00 28 900 000,00 33 000 000,00 24 280 000,00 0,00 123 680 000,00 6,1% 
J - pozostała działalność - wydatki majątkowe  3 682 983,50 2 337 740,12 8 010 225,27 190 887,27 1 494 755,83 10 846 487,11 3 661 673,25 30 224 752,35 1,5% 

 Działalność usługowa i administracja publiczna, w tym: 3 643 321,80 5 832 667,18 8 792 494,10 17 330 967,19 28 910 835,87 27 824 595,53 51 156 131,70 143 491 013,37 7,1% 
J/P - prace geodezyjne i kartograficzne (wszystkie) 452 184,76 78 465,12 372 000,00 674 931,40 521 712,01 3 054 841,88 666 970,36 5 821 105,53 0,3% 
J/P  - opracowania geodezyjne (wszystkie) 709 536,01 783 308,90 1 197 417,30 888 464,01 846 754,39 666 276,17 695 746,59 5 787 503,37 0,3% 
J/P - organizacja targów i wystaw (wszystkie) 0,00 0,00 732 839,91 5 121 954,42 5 661 452,88 1 277 707,18 21 822 674,97 34 616 629,36 1,7% 

M/P - promocja jednostek samorządu terytorialnego (wszystkie) 1 144 892,41 2 495 201,81 3 123 394,30 5 947 811,38 5 679 151,25 5 381 412,84 5 437 104,25 29 208 968,24 1,4% 
J/P - administracja publiczna - wydatki majątkowe  1 336 708,62 2 475 691,35 3 366 842,59 4 697 805,98 16 201 765,34 17 444 357,46 22 533 635,53 68 056 806,87 3,4% 

 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  
w tym: 

4 661 904,00 1 554 915,00 1 356 765,78 823 183,15 5 703 564,11 3 729 718,51 560 227,67 18 390 278,22 0,91% 

J - Komendy Wojewódzkie Policji -wydatki majątkowe 332 000,00 460 000,00 927 946,00 210 000,00 499 025,21 390 454,60 395 550,00 3 214 975,81 0,16% 
J - Straż gminna (miejska) - wydatki majątkowe  129 904,00 156 115,00 428 819,78 613 183,15 5 204 538,90 3 339 263,91 164 677,67 10 036 502,41 0,50% 

J 
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 
wydatki majątkowe 

4 200 000,00 938 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 138 800,00 0,25% 

 Oświata i wychowanie, w tym: 2 932 442,36 384 234,68 1 217 433,95 5 361 265,98 9 312 963,69 7 998 984,44 14 250 664,34 41 457 989,44 2,0% 
J - szkoły podstawowe - wydatki majątkowe  2 493 913,58 366 337,28 1 085 131,02 3 909 003,79 3 359 262,29 2 516 034,03 5 066 706,50 18 796 388,49 0,9% 
J - przedszkola - wydatki majątkowe  0,00 17 897,40 79 962,56 0,00 0,00 0,00 0,00 97 859,96 0,0%* 
J - gimnazja - wydatki majątkowe  438 528,78 0,00 49 340,37 256 378,59 5 323 003,40 2 520 840,88 55 965,00 8 644 057,02 0,4% 
J - szkoły zawodowe - wydatki majątkowe  0,00 0,00 3 000,00 1 195 883,60 331 658,00 763 676,36 8 915 521,77 11 209 739,73 0,6% 
J - szkoły artystyczne - wydatki majątkowe  0,00 0,00 0,00 0,00 222 040,00 2 198 433,17 212 471,07 2 632 944,24 0,1% 
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Pole 
strat. 

Kategoria  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM  % 

M - szkolnictwo wyższe - wydatki majątkowe  0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 77 000,00 0,0%** 

 Ochrona zdrowia, w tym: 3 713 392,27 2 417 158,60 1 970 744,93 3 167 499,94 12 801 444,60 8 124 432,26 2 533 966,11 34 728 638,71 1,7% 
J - szpitale ogólne - wydatki majątkowe  2 424 808,91 1 478 781,88 950 496,60 858 379,90 11 502 271,45 1 966 799,41 1 195 639,90 20 377 178,05 1,0% 

J/M - szpitale kliniczne - wydatki majątkowe  0,00 0,00 0,00 999 999,28 0,00 4 111 179,40 0,00 5 111 178,68 0,3% 
J - lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe  472 818,91 193 598,30 249 789,67 443 561,99 331 199,36 1 060 961,63 335 460,00 3 087 389,86 0,2% 
J - programy profilaktyki zdrowotnej  815 764,45 744 778,42 770 458,66 865 558,77 967 973,79 985 491,82 1 002 866,21 6 152 892,12 0,3% 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  62 602 808,22 33 220 442,54 74 697 366,99 38 857 846,78 19 505 170,51 23 984 118,33 12 621 870,02 265 489 623,39 13,1% 
J/P - gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe  61 585 819,36 32 514 756,40 73 028 711,85 32 947 591,17 8 992 689,74 12 692 909,46 24 477,00 221 786 954,98 11,0% 
J - gospodarka odpadami - wydatki majątkowe  917 440,00 0,00 128 195,75 47 580,00 734 598,68 2 685 430,97 9 637 938,22 14 151 183,62 0,7% 
J - utrzymanie zieleni - wydatki majątkowe  99 548,86 705 686,14 1 540 459,39 5 862 675,61 9 777 882,09 5 286 828,79 1 179 735,13 24 452 816,01 1,2% 
J - ochrona powietrza atmosferycznego - wydatki majątkowe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 318 949,11 1 779 719,67 5 098 668,78 0,3% 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: 1 147 013,57 3 266 821,22 7 382 795,91 17 506 279,90 29 343 367,89 4 366 647,69 60 581 923,03 123 594 849,21 6,1% 
M - teatry - wydatki majątkowe  253 000,00 23 199,54 57 038,73 157 196,58 57 958,60 0,00 49 268,71 597 662,16 0,03% 
M - filharmonie, orkiestry, chóry - wydatki majątkowe  0,00 0,00 378 511,47 1 483 860,00 9 261 965,33 1 999 342,70 51 952 704,60 65 076 384,10 3,2% 
J - domy i ośrodki kultury - wydatki majątkowe  304 810,40 2 169 918,02 4 956 721,46 4 260 592,86 4 555 774,24 1 589 661,45 7 385 987,85 25 223 466,28 1,2% 

M - galerie i biura wystaw artystycznych - wydatki majątkowe  185 500,00 39 804,04 7 992,78 390 159,29 75 326,86 0,00 148 658,06 847 441,03 0,04% 
M - centra kultury i sztuki - wydatki majątkowe  49 600,00 644 919,75 453 225,30 59 500,00 30 000,00 193 713,07 477 230,00 1 908 188,12 0,1% 
M - muzea - wydatki majątkowe  238 399,41 255 490,59 303 573,48 976 070,74 2 786 566,09 362 314,56 328 592,81 5 251 007,68 0,3% 

M 
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki 
majątkowe  

31 476,00 28 182,00 310 002,00 9 558 203,43 11 795 749,25 0,00 0,00 21 723 612,68 1,1% 

J - biblioteki – wydatki majątkowe  84 227,76 105 307,28 915 730,69 620 697,00 780 027,52 221 615,91 239 481,00 2 967 087,16 0,1% 

 Kultura fizyczna i sport, w tym: 21 059 891,79 22 319 229,67 36 983 696,07 90 682 711,21 57 815 655,94 49 049 857,16 25 440 572,69 303 351 614,53 15,0% 
J - obiekty sportowe - wydatki majątkowe  19 472 229,11 21 853 635,87 34 751 892,08 88 020 233,78 54 456 703,12 46 030 143,80 21 027 079,92 285 611 917,68 14,1% 
J  instytucje kultury fizycznej - wydatki majątkowe  1 587 662,68 465 593,80 2 231 803,99 2 662 477,43 3 358 952,82 3 019 713,36 4 413 492,77 17 739 696,85 0,9% 

 RAZEM POLA STRATEGICZNE  289 119 315,29 187 518 887,10 262 831 317,29 343 202 506,44 325 504 117,18 264 976 926,99 349 754 486,88 2 022 907 557,17 100,0% 

 RAZEM POLA STRATEGICZNE JAKO % WYD. MAJĄTKOWYCH 93% 84% 92% 93% 90% 90% 92% 91%   

 RAZEM WYDATKI, w tym: 1 072 334 305,69 1 017 029 189,40 1 160 717 333,05 1 389 596 145,40 1 417 582 842,08  1 404 442 478,17 1 552 469 068,24 9 014 171 362,03   

 - wydatki bieżące  760 026 648,72 793 305 556,10 874 910 245,71 1 019 626 405,96 1 054 181 191,58  1 110 381 752,00 1 173 961 952,21 6 786 393 752,28   

 - majątkowe i pozostałe  312 307 656,97 223 723 633,30 285 807 087,34 369 969 739,44 363 401 650,50 294 060 726,17 378 507 116,03 2 227 777 609,75   

 WYDATKI MAJĄTKOWE JAKO % WYDATKÓW RAZEM 29% 22% 25% 27% 26% 21% 24% 25%   

* wartość równa: 0,005%,  ** wartość równa: 0,004%.  
Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Katowice 
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Oznaczenia:  

 „Pole strat.” – pole strategiczne zapisane w dokumencie Strategii  

 „C” – pole strategiczne „Centrum”  

 „J” – pole strategiczne „Jakość życia”  

 „M” – pole strategiczne „Metropolitalność” 

 „P” – pole strategiczne „Przedsiębiorczość” 

 „T” – pole strategiczne „Transport i logistyka” 

 

  „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, tj.: 6,1% wydatków (123,6 mln zł) – dotyczą 

głównie pola strategicznego „Metropolitalność” i częściowo „Jakość życia” przykładowo  

w zakresie remontów domów kultury 

  „Oświata i wychowanie”, tj. 2,0% wydatków (41,5 mln zł) – dotyczą głównie pola 

strategicznego „Jakość życia”, ale także częściowo „Metropolitalności” w zakresie wydatków 

na szkolnictwo wyższe 

 „Ochrona zdrowia”, tj.: 1,7% wydatków (34,7 mln zł) – dotyczą głównie pola strategicznego 

„Jakość życia” i częściowo „Metropolitalność” w zakresie wydatków majątkowych na szpitale 

kliniczne 

 „Bezpieczeństwo publiczne”, tj.: 0,9% wydatków (18,4 mln zł) – dotyczą pola strategicznego 

„Jakość życia” 

 „Turystyka”, tj.: 0,1% (2,2 mln zł) – odnoszą się głównie do pola strategicznego 

„Metropolitalność”. 

 

3.2. Analiza wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi w ramach 

WPI w powiązaniu z polami strategicznymi Strategii 

 
Pole strategiczne „Metropolitalność”  

W polu strategicznym „Metropolitalność” wydatki wygenerowane w latach 2006-2012 

według zadań inwestycyjnych wprowadzonych do WPI wyniosły niemal 187,5 mln zł, w tym dotacje 

przekazane szkołom wyższym 23,5 mln zł18 (związane stricte z nazwą zadania inwestycyjnego). 

Największe wydatki (ok. 164 mln zł) związane były z zadaniem inwestycyjnym „Modernizacja obiektu 

SPODEK” (por. tabela poniżej).  

                                                           
18

 Całkowita wartość dotacji udzielonych katowickim uczelniom wyższym, w tym poza zadaniami 

inwestycyjnymi WPI wyniosła 42,1 mln zł 
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Tabela 44. Wydatki majątkowe na realizację Wieloletnich Zadań Inwestycyjnych wpisujących się w pole strategiczne "Metropolitalność" w latach 2006-2012 (wraz z 

dotacjami przekazanymi szkołom wyższym) 

Zadania inwestycyjne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
RAZEM  

(bez dotacji) 

Dotacje 
przekazana  

szkołom 
wyższym 

RAZEM  
z dotacjami 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka 
Akademicka    

570 000,00 5 030 000,00 3 600 000,00   0,00 9 200 000,00 9 200 000,00 

Budowa Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa 
Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w K-cach 

        77 000,00     0,00 77 000,00 77 000,00 

Modernizacja budynku Politechniki Śląskiej - 
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii  
w K-cach 

420 000,00 780 000,00 800 000,00 600 000,00 727 000,00 1 000 000,00 800 000,00 0,00 5 127 000,00 5 127 000,00 

Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową 
w Katowicach obiektów dydaktycznych i 
kulturalnych wraz z zagospodarowaniem 
terenów zielonych na otwarty park form 
przestrzennych 

  269 906,00 100 000,00 130 000,00 1 005 383,83     0,00 1 505 289,83 1 505 289,83 

Modernizacja budynku Rektoratu Akademii 
Muzycznej w Katowicach 

      200 000,00 500 000,00     0,00 700 000,00 700 000,00 

Modernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50 

        198 616,00 1 834 366,00 2 160 000,00 0,00 4 192 982,00 4 192 982,00 

Termomodernizacja budynków uczelni AWF  
im. Jerzego Kukuczki 

      
 

  1 500 000,00 1 200 000,00 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00 

Modernizacja obiektu 'Spodek" w Katowicach 0,00 0,00 15 088 642,88 69 467 377,03 32 352 004,98 33 450 189,30 13 618 472,86 163 976 687,05   163 976 687,05 

RAZEM  420 000,00 1 049 906,00 15 988 642,88 70 967 377,03 39 890 004,81 41 384 555,30 17 778 472,86 163 976 687,05 23 502 271,83 187 478 958,88 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Katowice 
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Pole strategiczne „Jakość życia”  

Sumaryczna wartość zadań inwestycyjnych WPI za lata 2006-2012 przyporządkowanych do 

pola strategicznego „Jakość życia” wyniosła: 708,5 mln zł. Ich ranking pod względem wielkości 

wydatków jest następujący:  

 Gospodarka mieszkaniowa: 197,6 mln zł, tj.: 27,9% wydatków 

 Sport i rekreacja: 115,2 mln zł, tj.: 16,3% wydatków 

 Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe: 85,5 mln zł, tj.: 12,1% wydatków 

 Gospodarka wodno-kanalizacyjna: 75,7 mln zł, tj.: 10,7% wydatków 

 Infrastruktura edukacyjna: 68,2 mln zł, tj.: 9,6% wydatków 

 Informatyzacja i administracja publiczna: 55,7 mln zł, tj.: 7,9% wydatków 

 Kultura: 29,8 mln zł, tj. 4,2% wydatków 

 Bezpieczeństwo publiczne: 25,7 mln zł, tj.: 3,6% wydatków 

 Ścieżki rowerowe, spacerowe: 20,1 mln zł, tj.: 2,8% wydatków  

 Opieka zdrowotna: 12,8 mln zł, tj.: 1,8% wydatków 

 Ochrona przed hałasem i oświetlenie uliczne: 10,0 mln zł, tj.: 1,4% wydatków  

 Przestrzenie publiczne: 4,6 mln zł, tj.: 0,7% wydatków 

 Gospodarka odpadami: 4,8 mln zł, tj.: 0,7% wydatków 

 Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb obiektów sportowych: 2,7 mln zł, tj.: 0,4% 

wydatków  

W sposób szczegółowy wielkość wydatków według poszczególnych zadań inwestycyjnych 

WPI w latach 2006-2012 zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 45. Wydatki majątkowe na realizację Wieloletnich Zadań Inwestycyjnych wpisujących się w pole strategiczne "Jakość życia" w latach 2006-2012 

Zadania inwestycyjne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Ścieżki rowerowe, spacerowe                 

Ścieżki rowerowe 164 599,20 1 975 348,87     86 742,00 1 035 222,64  0,00 3 261 912,71 

Bulwary Rawy 1 150 266,16 2 645 600,78 8 338 510,34 2 205 881,51 22 542,08 45 748,62 2 477 316,26 16 885 865,75 

Obiekty sportowo-rekreacyjne – układ komunikacyjny                 

Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi kompleksu obiektów sportowych przy 
ul. 11 Listopada   2 720 143,84           2 720 143,84 

Gospodarka mieszkaniowa                  

Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych 11 525 171,42 8 954 744,59 9 957 475,81 7 985 040,99 5 969 762,95 6 763 494,80 5 727 575,29 56 883 265,85 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków 
komunalnych rozpoczynane w 2010 r. 250 965,68 2 427 143,26 101 098,54 294 471,23 494 865,15   0,00 3 568 543,86 

Budownictwo mieszkaniowe - TBS     21 000 000,00 28 900 000,00 33 000 000,00 24 280 000,00  0,00 107 180 000,00 

Budownictwo mieszkaniowe - komunalne 3 682 983,50 2 088 940,12 7 983 225,27 190 887,27 1 494 755,83 10 846 487,11 3 661 673,25 29 948 952,35 

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gościnnej 7a     27 000,00         27 000,00 

Informatyzacja i administracja publiczna                 

Informatyzacja Urzędu 599 182,75 1 736 223,46 2 541 241,49 2 911 852,64 3 680 344,16 5 559 435,03 7 234 274,39 24 262 553,92 

Budowa Miejskiej sieci teleinformatycznej 21 350,00             21 350,00 

Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1       78 690,00 478 850,00 8 185 198,28 12 211 066,28 20 953 804,56 

Termomodernizacja segmentu "A" budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. 
Francuskiej 70       4 270,00 10 400 229,42     10 404 499,42 

Modernizacja portalu internetowego Urzędu Miasta      89 670,00       0,00 89 670,00 

Bezpieczeństwo publiczne                  

Centrum Powiadamiania Ratunkowego  2 541 934,78             2 541 934,78 

Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej       309 559,99 4 845 562,26 3 313 685,47   8 468 807,72 

Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej 7   20 000,00 359 346,80 4 431 794,10 4 344 865,03     9 156 005,93 

Monitoring wizyjny w obszarze ulic Raciborska - Kozielska      189 876,00         189 876,00 

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy             36 285,00 36 285,00 

Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szopienicach  4 200 000,00 938 800,00           5 138 800,00 

System płatności masowych    54 264,86 32 248,26 95 928,60       182 441,72 

Infrastruktura edukacyjna                  

Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Wiosny Ludów 22 2 099 853,58 344 377,28           2 444 230,86 

Szkoła Podstawowa nr 45 78 690,00     3 051 759,82 2 678 247,90     5 808 697,72 

Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Sobańskiego 86   21 960,00 150 633,57         172 593,57 

Szkoła Podstawowa nr 53 przy pl. Wyzwolenia 18        502 604,62       502 604,62 

Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Bolesława Krzywoustego 11 315 370,00             315 370,00 
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Zadania inwestycyjne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw         681 014,39 2 743 543,57 1 774 660,59 5 199 218,55 

Integracyjne place zabaw dla dzieci 270 402,40             270 402,40 

Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Malczewskiego 1           104 550,00 3 499 721,57 3 604 271,57 

Miejskie Przedszkole nr 72 przy ul. Bielskiej 1   17 897,40 67 762,56         85 659,96 

Gimnazjum nr 7  
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8) przy ul. Gliwickiej 276 139 151,27             139 151,27 

Gimnazjum nr 11  
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12) przy ul. Deszczowej 14     49 340,37 251 878,69       301 219,06 

Gimnazjum nr 23 przy ul. Medyków 27 299 377,51             299 377,51 

Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21       4 499,90 5 323 003,40 2 445 313,88   7 772 817,18 

Zespół Szkół Specjalnych nr 10 przy ul. ks. bpa Bednorza 13 31 720,00   143 479,14         175 199,14 

Zespół Szkół Specjalnych nr 12 przy ul. Kołobrzeskiej 8 21 960,00   399 505,27         421 465,27 

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łętowskiego 6a na Poradnię Psychologiczno - 
Pedagogiczną nr 2 200 000,00 

  
325 289,56           525 289,56 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 16 przy ul. Rolnej 22 109 860,00             109 860,00 

Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w K-cach         222 040,00 2 198 433,17 212 471,07 2 632 944,24 

Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych i powiatowych 
obiektów oświatowych w K-cach 1 811 903,25 1 024 215,47 846 654,25   1 990 223,76     5 672 996,73 

Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3  34 951,77 299 999,00 771 691,08         1 106 641,85 

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach ul. 
Witosa     

  
244 000,00   3 166 826,00 2 190 788,17   5 601 614,17 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach przy ul. 
Marcinkowskiego 17     55 510,00 692 786,00 584 689,08     1 332 985,08 

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Katowicach przy 
ul. Wróblewskiego 42     20 325,20 241 522,31 561 822,88     823 670,39 

Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu           1 850,00 55 965,00 57 815,00 

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26   0,00* 122 000,00 71 980,00 866 078,00 7 780 750,30 13 984 058,40 22 824 866,70 
Opieka zdrowotna                  

Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach   75 884,00   39 589,00 10 759 274,82 1 886 575,60   12 761 323,42 

Gospodarka wod-kan                 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście K-ce (zad.wł.gminy) 465 439,96 2 499 922,97 3 221 652,94 16 328 220,32 4 496 942,00 12 688 000,00 0,00 39 700 178,19 

Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum - I etap i 
II etap   68 747,00 669 418,53 90,00       738 255,53 

Kanalizacja w rejonie Starego Giszowca - II etap 748 279,66             748 279,66 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja dróg w rejonie ulic Armii 
Krajowej, Asnyka, Wczasowej 171 527,04             171 527,04 

Kolektor kanalizacyjny S-3 1 039 087,09 586 779,58           1 625 866,67 

Kolektor do oczyszczalni Radocha     590 670,40         590 670,40 
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Zadania inwestycyjne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Gliwickiej  3 706 004,33 7 913 815,31 8 870 101,63 50 000,00       20 539 921,27 

Kanalizacja sanitarna w ul. Bałtyckiej nr 97 - 103 545 243,47   887 911,41 150,00       1 433 304,88 

Kanalizacja wzdłuż ul. Konduktorskiej    690 424,11 1 178 332,99         1 868 757,10 

Kanalizacja w ul. Krótkiej i Borowej 598 682,98 2 780 191,62           3 378 874,60 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Os. Adama 981 824,63 1 318 602,06           2 300 426,69 

Kanalizacja w ul. Jastrzębiej 796 380,00             796 380,00 

Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy             24 477,00 24 477,00 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Pięknej i ul. Mikołowskiej 118 547,40             118 547,40 

Przebudowa kanalizacji w ul. Rataja 104 480,80 27 450,00           131 930,80 

Rewitalizacja rzeki Kłodnicy 65 168,08 1 475 803,19           1 540 971,27 

Gospodarka odpadami                  

System oczyszczania spalin Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych 917 440,00             917 440,00 

Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna 1-wszej kwatery składowiska 
odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w K-cach         451 453,68 1 113 263,77   1 564 717,45 

Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w 
Katowicach       47 580,00     130,50 47 710,50 
Budowa Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów         283 145,00 22 238,00 1 952 179,69 2 257 562,69 

Ochrona przed hałasem i oświetlenie                  

Budowa ekranów akustycznych 2 527 602,82 1 644 529,83         0,00 4 172 132,65 

Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego 74 383,99 394 309,20 1 123 733,90 196 816,79 393 618,93   0,00 2 182 862,81 

Realizacja budowy oświetlenia ulicznego 1 567 218,64 349 338,51 84 761,24 477 402,34 1 173 734,22   0,00 3 652 454,95 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe                   

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap 
III ul.Marcinkowskiego-Braci Stawowych  (TBS) 318 433,06 2 382 383,32           2 700 816,38 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - Rataja (TBS),  69 662,00 1 051 256,17 1 877 180,89 1 154 015,04 348 582,25     4 500 696,35 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / 
Boya - Żeleńskiego, Zawilców 134 209,17 623 541,32 262 622,00 83 995,89 3 184 298,73 8 807,53 1 064 093,68 5 361 568,32 

Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. 
Kopaniny Lewe 153,86 169 824,00 4 094 293,56 6 070 870,82 758 036,87 257 028,06 39 425,83 11 389 633,00 

Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - "Osiedle Świerkowe" przy ul. 
Twardej – Kruczej 7 808,00 102 546,32 3 863 413,31         3 973 767,63 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla II etapu osiedla 
mieszkaniowego przy ul. Panewnickiej 297,14 54 900,00 1 561 273,43 5 321,58       1 621 792,15 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bażantów, w tym II etap 2 279 423,81 4 498 175,85   3 973 632,77 1 995 997,04 3 580 165,66   16 327 395,13 

Os. Bażantów II etap - zadanie EBI       3 095 460,00       3 095 460,00 

Os. Bażantów II etap - Układ drogowy w rejonie ul. Bażantów - Zabłockiego         1 995 997,04 3 580 165,66   5 576 162,70 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap 
IV ul. 1 Maja, Boh.Monte Cassina   310 936,07 248 880,00 1 916 435,47 790 877,86 1 874 749,81 112 125,73 5 254 004,94 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej 575 134,65   25 376,00   3 377 652,16 4 055 174,22 1 968,00 8 035 305,03 
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Zadania inwestycyjne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla mieszkaniowego 
"Dębowe Tarasy" w rejonie ul. Ściegiennego   1 900 646,60 476 061,18         2 376 707,78 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ulicami Krokusów  
i Konwalii   80 562,70 1 573 614,63 479 428,63       2 133 605,96 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwoźniakowej  
i E. Makuli   123 724,47 21 833,73 1 869 216,08 3 145 697,97 285 838,07 112 657,37 5 558 967,69 

Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - w rejonie ul. Zamiejskiej – 
Panewnickiej   3 900 735,12 1 490 666,23 576 572,90       5 967 974,25 

Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - przy ul. Stabika - Bukszpanowej     986 350,21         986 350,21 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej             7 380,00 7 380,00 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka             614 529,08 614 529,08 

Przestrzenie publiczne                  

Budowa pomnika J.Pawła II i przebudowa pl. Jana Pawła II 218 530,98 54 026,05           272 557,03 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jankego - Szewskiej 373 804,83             373 804,83 

Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej       228 976,36 90 101,82 3 679 725,55   3 998 803,73 

Kultura                  

Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Gliwickiej 214  1 840 563,15             1 840 563,15 

Miejski Dom Kultury "Zawodzie" - filia "Bogucice" i przy Marcinkowskiego 13 77 800,00 725 905,07 3 620 365,76 2 809 108,19 3 876 526,27     11 109 705,29 

Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" 31 720,00     93 348,40 98 090,42 1 479 287,78 7 150 070,96 8 852 517,56 

Modernizacja obiektu użytkowego przy ul. Tysiąclecia 5 dla potrzeb Młodzieżowego 
Domu Kultury 3 974 332,82 2 261 696,29           6 236 029,11 

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 16 przy ul. Wajdy 21     448 122,90 502 443,20       950 566,10 

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 14 przy ul. Piastów 20       58 316,00 625 060,22 78 475,26   761 851,48 

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 32 przy ul. Grzyśki 19 b 54 998,76             54 998,76 

Sport i rekreacja                  

Ośrodek wypoczynkowy "Bolina" 853 454,87 2 200 742,95           3 054 197,82 

Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach 11 943 809,80 12 071 442,07           24 015 251,87 

Modernizacja stadionu "Koszutka", przy ul. Grażyńskiego  4 123 894,66             4 123 894,66 

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na os. Witosa 625 726,17             625 726,17 

Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zamkowej  734 516,59             734 516,59 

Tor saneczkowy w Parku im. T. Kościuszki 230 000,00             230 000,00 

Boisko sportowe w Zarzeczu przy ul. Stellera 86 852,00 387 240,00           474 092,00 

Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno - technicznym przy ul. Siwka 57 568,69 10 254,59 4 064 082,27 4 214 966,44 109 998,56     8 456 870,55 

Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów 
oświatowych w Katowicach w 2009 r.       2 335 627,41       2 335 627,41 

Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya-Żeleńskiego   1 497 577,42 14 077,30 2 902 493,72       4 414 148,44 

Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy (dalej 14-16)   145 180,00 207 400,00 257 062,28 67 261,72 203 294,07 103 320,00 983 518,07 

Kąpielisko "Zadole" przy ul. Wczasowej 8 53 680,00 2 204 249,06 2 646 643,93         4 904 572,99 

Hala sportowa przy ul. Granicznej 46 39 999,99 1 171 746,57           1 211 746,56 

Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej (dalej 7-14)     8 911 595,33 1 997 280,00 2 964 600,00 742 504,33 4 091 495,19 18 707 474,85 
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Boisko treningowe przy ul. Sołtysiej    270 230,00 740 010,88 1 055 805,82       2 066 046,70 

Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1   50 000,00 221 816,00 13 420,00 4 056 639,20 7 708 348,90 2 064 993,75 14 115 217,85 

Modernizacja basenów na kąpielisku Bugla.       6 560 720,00 8 788 099,99     15 348 819,99 

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. 
Gliwickiej 

 
    1 479 738,49 1 498 845,09     2 978 583,58 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy al. Księżnej Jadwigi Śląskiej         530 700,00     530 700,00 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Piastów 5, 7 pod funkcje sportowo-rekreacyjne         31 785,18     31 785,18 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Grabskiego         757 605,59     757 605,59 

Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach         21 960,00 559 912,20 1 060 131,11 1 642 003,31 

Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w K-cach         15 738,00 3 365 895,00   3 381 633,00 

Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku              26 937,00 26 937,00 

RAZEM  72 683 379,16 83 670 267,88 107 472 856,53 113 099 511,61 137 580 784,92 124 663 950,51 69 300 981,99 708 471 732,60 

* wyłącznie przetarg na dokumentację techniczną 
Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Katowice 
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Pole strategiczne „Centrum”  

 

Realizacja zadań inwestycyjnych wpisanych do WPI wiążących się z polem strategicznym 

„Centrum” w latach 2006-2012 generowała koszty na poziomie: 126,1 mln zł. Ponad połowę tej 

kwoty, tj.: 76,1 mln zł stanowiły wydatki związane z Przebudową strefy śródmiejskiej Katowic, w tym: 

przebudową ul. Mariackiej, strefą RONDO-RYNEK oraz przebudową układu drogowego w rejonie  

pl. Szewczyka. 

Znaczące wydatki inwestycyjne wiązały się także z realizacją następujących zadań:  

 Modernizacja budynku przy pl. Wolności 12a, tj.: 21,7 mln zł 

 Bulwary Rawy, tj.: 16,9 mln zł 

 Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej, tj.: 4,0 mln zł. 

W analizie wydatków inwestycyjnych dla pola strategicznego „Centrum” nie ujęto zadań 

inwestycyjnych odnoszących się do modernizacji infrastruktury tramwajowej, które zostały wpisane 

do pola strategicznego „Transport i logistyka”. 

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z realizacja zadań inwestycyjnych 

dotyczących pola strategicznego „Centrum” zamieszczono w poniższej tabeli. 
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Tabela 46. Wydatki majątkowe na realizację Wieloletnich Zadań Inwestycyjnych wpisujących się w pole strategiczne "Centrum" w latach 2006-2012 

Zadania inwestycyjne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice, w 
tym: 

268 400,00 339 112,57 12 385 169,21 877 665,65       13 870 347,43 

Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej         3 912 154,98     3 912 154,98 

Etap II - Strefa Rondo-Rynek         1 227 153,15 4 022 540,75 27 791 256,84 33 040 950,74 

Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Pl. 
Szewczyka 

          10 017 673,27 15 269 677,28 25 287 350,55 

Inne (związane ze strefą śródmiejską)         4 061 425,70     4 061 425,70 

Bulwary Rawy 1 150 266,16 2 645 600,78 8 338 510,34 2 205 881,51 22 542,08 45 748,62 2 477 316,26 16 885 865,75 

Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej       228 976,36 90 101,82 3 679 725,55   3 998 803,73 

Modernizacja budynku przy pl. Wolności 12a 31 476,00 28 182,00 310 002,00 9 558 203,43 11 795 749,25     21 723 612,68 

Zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów 
  

7 930,00 71 370,00 3 261 464,81 
  

3 340 764,81 

Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215  
w Katowicach   

  

15 738,00 
  

15 738,00 

RAZEM 1 450 142,16 3 012 895,35 21 041 611,55 12 942 096,95 24 386 329,79 17 765 688,19 45 538 250,38 126 137 014,37 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Katowice 
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Pole strategiczne „Przedsiębiorczość”  

W przypadku pola strategicznego „Przedsiębiorczość”, ze względu na jego specyfikę związaną 

głównie z realizacją projektów miękkich, zadania inwestycyjne wpisane do WPI obejmują zaledwie 

dwa przedsięwzięcia tj.: 

 Przygotowanie terenu dla inwestycji komercyjnych w rejonie Autostrady A4  

i ul. Kochłowickiej 

 Przygotowanie terenu dla budowy Parku Technologicznego w Katowicach 

Pierwsze z zadań inwestycyjnych zostało zrealizowane w 2009 roku, natomiast w przypadku drugiego 

zadania wstrzymano jego realizację do czasu wyboru inwestora zewnętrznego. Szczegółowe 

zestawienie wydatków dla zadań inwestycyjnych związanych z polem strategicznym 

„Przedsiębiorczość” zaprezentowano w poniższej tabeli.  

 

Tabela 47. Wydatki majątkowe na realizację Wieloletnich Zadań Inwestycyjnych wpisujących się w pole 

strategiczne "Przedsiębiorczość" w latach 2006-2012 

 Zadania inwestycyjne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Przygotowanie terenu dla 
inwestycji komercyjnych w rejonie 
Autostrady A4 i ul. Kochłowickiej  

      1 892 747,35       1 892 747,35 

Przygotowanie terenu dla budowy 
Parku Technologicznego w 
Katowicach* 

        0,00  0,00   0,00 

RAZEM  0,00 0,00 0,00 1 892 747,35 0,00 0,00 0,00 1 892 747,35 

* faza dokumentacyjna zadania została w latach 2010-2011 sfinalizowana ze środków spoza WPI 
Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta 
Katowice 
 

Pole strategiczne „Transport i logistyka”  

Zadania inwestycyjne zawarte w WPI odnoszące się do pola strategicznego „Transport  

i logistyka” w latach 2006-2012 wygenerowały wydatki na poziomie 603,4 mln zł. Do najdroższych 

przedsięwzięć inwestycyjnych w analizowanym okresie zaliczają się: 

 Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych,  

tj.: 162,7 mln zł (27,0% wydatków) 

 Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, MCK i siedziby NOSPR,  

tj.: 109, 4 mln zł (18,1% wydatków) 

 Drogowa Trasa Średnicowa, tj.: 105,1 mln zł (17,4% wydatków, por. także wyjaśnienia pod 

tabelą poniżej) 

 Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja - przebudowy dróg gminnych, tj.: 45,2 mln zł 

(7,5% wydatków) 
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 Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego - ul. Murckowska - ul. Bagienna - II etap  

w ramach zadania "Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza", tj.: 27,2 mln zł 

(4,5% wydatków) 

 Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym – Konduktorska, tj.: 24,0 mln zł  

(4,0% wydatków) 

Szczegółowe zestawienie wydatków dla zadań inwestycyjnych objętych WPI w latach 2006-2012 

prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 48. Wydatki majątkowe na realizację Wieloletnich Zadań Inwestycyjnych wpisujących się w pole strategiczne "Transport i logistyka" w latach 2006-2012 

Zadania inwestycyjne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Przejście podziemne pod torami kolejowymi w ciągu ul. Zadole 2 679 300,90 5 150 158,13 4 558 852,34 14 103,00 32 526,56     12 434 940,93 

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska "Jantor" 109 839,02   61 000,00 7 292 239,30 106 087,46     7 569 165,78 

Połączenie drogowe układu komunikacyjnego Silesia City Center z ul. Jabłoniową (et. 
I) 

      6 100,00 207 968,92 86 012,44 388,82 300 470,18 

Droga łącząca ul. Wita Stwosza z terenami inwestycyjnymi w rej. hotelu "Diament"  195 470,02             195 470,02 

Przedłużenie ul. Malwy od ul. Kaczeńców do ul. Słonecznikowej - II etap       63 440,00 532 681,49     596 121,49 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja - przebudowy dróg gminnych 5 417 952,07 2 620 924,97   15 496 891,89 12 152 615,48 3 191 878,20 6 346 182,85 45 226 445,46 

Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, MCK i siedziby 
NOSPR 

    7 141 485,29 1 370 328,67 2 162 670,40 35 029 730,28 63 713 184,41 109 417 399,05 

Kontynuacja przebudowy dróg gminnych*   5 196 108,75 6 869 594,10       
 

12 065 702,85 

Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych* 670 062,59 10 340 795,49 4 502 193,21         15 513 051,29 

Przedłużenie ul. Szybowcowej         158 883,00   1 712,60 160 595,60 

Przedłużenie ul. Grundmanna na południe - w kierunku ul. Bocheńskiego oraz 
autostrady A4 w K-ach 

        29 890,00     29 890,00 

Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach         3 941,00 115 968,45   119 909,45 

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania 
z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (pl. Powstańców Śl.) 

        76 639,00 180 289,10   256 928,10 

Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja         13 664,00 477 264,61 1 273 022,13 1 763 950,74 

Układ komunikacyjny w rej. ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadyny w Katowicach           1 923 415,98 3 193 842,56 5 117 258,54 

Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-
wypoczynkowego Bugla w Katowicach 

            33 825,00 33 825,00 

Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską              1 575 231,19 1 575 231,19 

Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodziu   186 660,00     181 500,01 161 560,00 161 560,00 691 280,01 

Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską 179 070,98 2 192 021,58 11 672 186,83 10 314,07       14 053 593,46 

Połączenie drogowe ul. Japońskiej z ul. Koreańską 186,66             186,66 

Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego 
węzła z ul. Armii Krajowej.  Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86  
autostradą A4wraz z rozbudową DK 86 oraz DK 81 Kościuszki - Murckowska 

    100 000,00 2 185 731,00 1 006 439,00 3 226 905,00 2 346 840,00 8 865 915,00 

Obwodnica Siemianowic Śl. i Czeladzi - włączenie do układu drogowego Katowic 56 516,50 2 450 144,79 3 139 852,34 845 894,85       6 492 408,48 

Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej / Matejki do ul. Dworcowej    36 417,00 949 648,12         986 065,12 

Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon 199 999,48 1 982 459,77   3 004 393,48   1 190 985,35 4 931,00 6 382 769,08 

Przebudowa skrzyżowania ulic Ligocka – Załęska   61 640,50 2 523 059,54 42 781,14       2 627 481,18 

Budowa nowego przebiegu Drogi Krajowej Nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w 
Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu 

            153 420,59 153 420,59 

Przebudowa ul. ks. Woźniaka 5 499 001,97 20 281,64           5 519 283,61 

Zmiana przebiegu Drogi Krajowej Nr 81 na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 
Murckowskiej  

218 502,00           218 502,00 
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Zadania inwestycyjne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym - Konduktorska 11 235 464,30 101 260,00 54 161,90 566 952,45 12 012 452,20     23 970 290,85 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych 15 041 215,08 13 101 096,08 11 862 231,36 49 640 927,74 40 234 053,00 8 078 445,31 24 742 562,52 162 700 531,09 

Drogowa Trasa Średnicowa 102 177 277,15 2 878 303,09           105 055 580,24 

Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego - ul. Murckowska - ul. Bagienna - II 
etap w ramach zadania "Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza" 

9 101 205,70 18 083 184,49           27 184 390,19 

Jezdnia serwisowa-zbiorcza zapewniająca obsługę komunikacyjną terenów po 
południowej stronie DTŚ, między węzłami "Mieszka" -"Gałeczki" 

        82 576,00 2 630 623,66 19 584,50 2 732 784,16 

Budowa miejskiej infrastruktury drogowej i towarzyszącej dla Centrum 
Przesiadkowego Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej i Dalekobieżnej  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w 
Katowicach - Zawodziu 

        385 520,00 36 408,00   421 928,00 

Budowa zintegrowanego węzła autobusowego przy ul. Sądowej wraz z modernizacją 
przyległego układu drogowego - etap I 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizacja lotniska Muchowiec i budowa bazy  wraz z infrastrukturą dla Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego 

        351 360,00 25 830,00   377 190,00 

Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice         240 950,00     240 950,00 

Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą       3 723 177,70 4 781 558,41 0,00 3 733 090,96 12 237 827,07 

Modernizacją torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek – Zajezdnia**       10 000 000,00       10 000 000,00 

Centrum Inteligentnych Systemów Transportowych CAIT           65 935,14   65 935,14 

Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli 
tramwajowej w Katowicach - Zawodziu 

            20 000,00 20 000,00 

RAZEM 152 562 562,42 64 619 958,28 53 434 265,03 94 263 275,29 74 753 975,93 56 421 251,52 107 319 379,13 603 374 667,60 

* kontynuacje przebudowy dróg gminnych i powiatowych (w realizacji MZUiM) są realizowane corocznie w pełnym zakresie 
** objęcie przez Miasto akcji Spółki, celem realizacji zadania "Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Rynek - Zajezdnia" 
Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Katowice 
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3.3. Analiza wydatków związanych z projektami finansowanymi ze środków 

Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych w powiązaniu z 

polami strategicznymi Strategii 

 

Pole strategiczne „Metropolitalność”  

 Wartość projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych źródeł zagranicznych dla 

pola strategicznego „Metropolitalność” w latach 2006-2012 wyniosła: 106,6 mln zł. Wśród projektów 

cechujących się największą wartością wydatków znajdują się: 

 Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, tj. 65,1 mln zł 

 Międzynarodowe Centrum Kongresowe, tj.: 34,3 mln zł  

 W przypadku pozostałych projektów wpisujących się w pole strategiczne „Metropolitalność” 

dla których pozyskano zewnętrzne finansowanie w postaci środków UE jego wartość nie przekracza:  

3,3 mln zł. 

 Szczegółowe zestawienie projektów dla pola strategicznego „Metropolitalność”, dla których 

pozyskano środki finansowe ze źródeł UE lub środki finansowe z innych źródeł zagranicznych 

prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 49. Wartość projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych dla pola strategicznego "Metropolitalność" w latach 2006-2012 

Projekty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii 
Węglowych 

  53 810,28           53 810,28 

Kampania promocyjna turystyki biznesowej Katowic      123 198,00 265 238,42 222 589,51 218 319,60   829 345,53 

Kampania promocyjna turystyki biznesowej Katowic - 
etap II 

        109 718,60 75 331,25   185 049,85 

Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w 
Katowicach 

          472 868,83   472 868,83 

Katowice - miasto wielkich wydarzeń        9 760,00 911 198,96 1 577 140,80   2 498 099,76 

Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum 
Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4 

89 487,00 8 540,00 0,00 639 283,00 2 473 792,33     3 211 102,33 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach     520 389,49 5 121 954,42 5 655 902,88 1 210 814,18 21 822 674,97 34 331 735,94 

Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach 

0,00 0,00 378 511,47 1 483 860,00 9 248 265,34 1 999 342,70 51 952 704,60 65 062 684,11 

RAZEM  89 487,00 62 350,28 1 022 098,96 7 520 095,84 18 621 467,62 5 553 817,36 73 775 379,57 106 644 696,63 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Katowice 
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Pole strategiczne „Jakość życia”  

 

Wartość projektów współfinansowanych ze środków UE, lub innych źródeł zagranicznych  

w polu strategicznym „Jakość życia” w latach 2006-2012 wyniosła: 221,7 mln zł. Ranking, ze względu 

na wartość projektów uporządkowanych według poszczególnych dziedzin interwencji prezentuje się 

następująco: 

 Gospodarka wodno-kanalizacyjna: 148,0 mln zł (66,8% wartości wszystkich projektów) 

 Kapitał ludzki: 29,2 mln zł (13,2% wartości wszystkich projektów) 

 Infrastruktura edukacyjna: 16,4 mln zł (7,4% wartości wszystkich projektów) 

 Gospodarka odpadami: 11,2 mln zł (5,0% wartości wszystkich projektów) 

 Informatyzacja i administracja publiczna: 8,7 mln zł (3,9% wartości wszystkich projektów) 

 Przestrzenie publiczne: 4,3 mln zł (1,9% wartości wszystkich projektów) 

 Ścieżki rowerowe, spacerowe: 1,66 mln zł (0,75% wartości wszystkich projektów ) 

 Obiekty sportowo-rekreacyjne: 1,50 mln zł (0,67% wartości wszystkich projektów) 

 Bezpieczeństwo publiczne: 0,8 mln zł (0,36% wartości wszystkich projektów) 

Szczegółowe zestawienie projektów wpisujących się w pole strategiczne „Jakość życia” wraz  

z wartością pozyskanych środków ze źródeł UE lub innych zagranicznych prezentuje poniższa tabela. 



118 

  

Tabela 50. Wartość projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych dla pola strategicznego "Jakość życia" w latach 2006-2012 

Projekty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Ścieżki rowerowe, spacerowe                  

Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do 
rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 
103   

123 708,00 9 817,46 9 305,94 1 517 029,94     1 659 861,34 

Obiekty sportowo-rekreacyjne                  

Sfery Aktywności Rodzinnej        48 800,00 1 446 779,70     1 495 579,70 

Informatyzacja i administracja publiczna                 

Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS     3 203,41 31 905,76 41 162,80     76 271,97 

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)   245 128,00           245 128,00 

Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice       17 900,00       17 900,00 

Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych 
Usług Administracji Publicznej - etap II 485 975,34 40 000,00     6 100,00 14 760,00 537 447,88 1 084 283,22 
Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych 
Usług Administracji Publicznej - etap III           14 760,00   14 760,00 

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem 
usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta           173 553,00   173 553,00 

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji 
Przestrzennej       129 320,00 41 394,60 2 261 165,37 1 001 246,04 3 433 126,01 
SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym 
województwa śląskiego: Miasto K-ce       

355 630,00 964 776,00   45 559,84 1 365 965,84 

Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WKatowicachiMAX) w         300 000,00 1 192 385,36 284 929,40 0,00 1 777 314,76 

Śląska Karta Usług Publicznych         26 231,39 65 359,14 439 008,71 530 599,24 

Bezpieczeństwo publiczne                  

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy 
Nikiszowiec w Katowicach        

25 000,00   774 815,23 799 815,23 

Kapitał ludzki                  

Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i 
funkcjonowania w świecie       

    120 985,74 120 626,46 241 612,20 

Znam - Rozumiem - Współdziałam       237 280,87 107 768,50 214 900,58 403 071,74 963 021,69 

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry oświatowej     61 600,00 229 146,00 19 119,00     309 865,00 

Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych     18 300,00 79 399,88 221 668,61     319 368,49 

Staż szansą na pracę          1 324 178,27     1 324 178,27 

Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji 
szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Nr 59 w 
Katowicach       

    319 394,87 258 250,98 577 645,85 

Aby start był łatwiejszy           87 568,18 58 248,83 145 817,01 

Comenius   834 033,58 685 227,74 444 811,98 338 748,16 466 495,26 500 826,68 3 270 143,40 

Leonardo da Vinci   150 168,13   11 176,95 60 985,49 4 854,64 642 527,26 869 712,47 
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Projekty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Grundvig   3 911,11           3 911,11 

Castles - where our common European values were born (LLP)           3 999,70 61 017,98 65 017,68 

A rainbow of frienship, Magic frames (LLP)           32 338,55  64 324,06 96 662,61 
Młodzież w działaniu    19,05 15 791,51         15 810,56 

Jugendliche in Europa - Soziokulturelle Bedingungen des Aufwachsens           12 133,84  39 696,48 51 830,32 
Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy           7 500,00   7 500,00 

A ja wolę to Przedszkole           5 644,86   5 644,86 

Otwórz Radosną Przyszłość           59 797,28 72 600,68 132 397,96 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami           53 587,74 586 143,31 639 731,05 

Szkolny Ośrodek Kariery           59 599,77 71 692,22 131 291,99 

Eco-tour 2.0           6 163,76 48 511,10 54 674,86 

Wymiana Młodzieży 2011           5 236,00   5 236,00 

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i 
ogólnokształcących    

      509 315,23 681 539,83 560 000,10 1 750 855,16 

Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15 - 
25 lat   

  123 029,05         123 029,05 

Nowe perspektywy - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z 
zaburzeniami psychicznymi   

  100 507,60         100 507,60 

Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach     3 250 136,98 2 423 468,09 1 494 896,51 1 595 776,11 2 061 437,12 10 825 714,81 

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju 
zasobów ludzkich w Katowicach   

        189 103,80 432 105,68 621 209,48 

Wymiana Młodzieży w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży   10 796,00 8 415,00 8 340,00 4 705,00     32 256,00 

Moc Twoich perspektyw zawodowych       246 987,57 25 320,79 120 775,82   393 084,18 

Współczesne techniki pomiarowe w geodezji ze szczególnym uwzględnieniem 
rynku irlandzkiego - praktyka zawodowa   

        22 350,68   22 350,68 

Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej           18 020,64   18 020,64 

IT w służbie potrzebującym        7 320,00     228 432,75 235 752,75 

Eurokadry, Eurokadry II, Eurokadry III     252 289,20 433 732,78 397 841,98 495 892,02 343 221,88 1 922 977,86 

Europejskie stypendia dla studentów   156 632,58           156 632,58 

Europejskie stypendia dla uczniów   56 465,00           56 465,00 

Eurostypendium drogą do dyplomu       243 250,00       243 250,00 

Wsparcie dla młodych   6 588,00           6 588,00 

Program doradczo-aktywizujący   7 564,00           7 564,00 

Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - 
Sukces   

          23 058,84 23 058,84 

Pomocna dłoń   1 486 156,56           1 486 156,56 

Punkt pomocy koleżeńskiej   30 839,29           30 839,29 

Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery   43 542,07           43 542,07 

Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi   

      120 493,76 289 773,07   410 266,83 

Aktywność - krok w stronę pracy          15 982,00 0,00   15 982,00 
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Projekty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - 2010/2011       50 724,90 178 600,00 131 550,00   360 874,90 

Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15 - 
25 lat   

    311 290,05       311 290,05 

Nowe perspektywy - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z 
zaburzeniami psychicznymi   

  6 927,55 252 469,22       259 396,77 

Ja Wam jeszcze pokażę…aktywne wsparcie szkoleniowo - doradcze dla osób 
po 45 roku życia pozostających bez pracy   

  225 837,83 247 803,42       473 641,25 

Infrastruktura edukacyjna                  

Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 44 w 
Katowicach   

  12 200,00 845 043,97       857 243,97 

Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej Nr 67 z oddziałami 
integracyjnymi w Katowicach   

  419 692,83 12 200,00       431 892,83 

Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim 
Przedszkolu Nr 5 w Katowicach   

  12 200,00         12 200,00 

Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i 
przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich 
Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach   

      196 848,00 728 156,36 6 850 539,77 7 775 544,13 

Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i 
przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu 
Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach   

    
 

134 810,00 35 520,00 2 064 982,00 2 235 312,00 

Rozbudowa bazy dydaktyczno - wychowawczej i szkoleniowej, a także 
wyrównanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół Poligraficzno - 
Mechanicznych w Katowicach   

  3 000,00 781 271,87       784 271,87 

Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach         201 910,00 1 284 000,00 2 656 290,73 4 142 200,73 

Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach   

      149 938,00     149 938,00 

Gospodarka odpadami                  

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w 
Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8   

  51 850,00 11 956,00   1 491 110,60 9 627 649,15 11 182 565,75 

Przestrzenie publiczne                  

Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS     1 758,54 108 872,99 2 711 845,31 1 359 917,23 87 286,13 4 269 680,20 
Gospodarka wod-kan                 

Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004  52 245 153,92 14 153 020,56 60 557 911,65 16 569 130,85 4 495 747,74 4 909,46   148 025 874,18 

 RAZEM 52 731 129,26 17 348 571,93 65 819 696,35 24 448 539,09 17 971 582,14 12 723 123,30 30 660 619,63 221 703 261,70 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Katowice 
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Pole strategiczne „Centrum” 

 

W przypadku pola strategicznego „Centrum” nie zidentyfikowano projektów zrealizowanych, 

(bądź realizowanych) współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, które w sposób bezpośredni 

wpisują się w zapisy tego obszaru. Wynika to z jego horyzontalnych powiązań głównie z polem 

strategicznym „Metropolitalność”, a także częściowo „Jakość życia” oraz „Transport i logistyka”.  

 

Pole strategiczne „Przedsiębiorczość” 

 

Wartość projektów odnoszących się do pola strategicznego „Przedsiębiorczość” w latach 

2006-2012 współfinansowanych ze środków UE lub innych źródeł zagranicznych wyniosła: 7,5 mln zł. 

Wśród projektów tej kategorii dominowały przedsięwzięcia związane z promocją inwestycyjną 

Katowice (trzy edycje). Ostatecznie ranking dziedzin, ze względu na wartość projektów przedstawia 

się następująco: 

 Promocja inwestycyjna: 4,1 mln zł (tj.: 55,2% pozyskanych środków) 

 Poprawa kompetencji: 2,5 mln zł (tj.: 33,3% pozyskanych środków) 

 Przedsiębiorczość społeczna: 0,85 mln zł (tj.: 11,5% pozyskanych środków) 

Szczegółowe zestawienie projektów wpisujących się w pole strategiczne „Przedsiębiorczość” 

wraz z wartością pozyskanych środków ze źródeł UE lub innych zagranicznych prezentuje poniższa 

tabela. 
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Tabela 51. Wartość projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych dla pola strategicznego "Przedsiębiorczość" w latach 2006-2012 

Projekty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Promocja inwestycyjna                  

Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu 
zainwestować  

    46 360,00 449 875,00 481 481,00     977 716,00 

Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu 
zainwestować - II etap 

        15 000,00 1 200 694,73 151 128,59 1 366 823,32 

Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu 
zainwestować - III etap 

          15 000,00 1 518 652,76 1 533 652,76 

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej 
(SEKAP) 

  245 128,00           245 128,00 

Przedsiębiorczość społeczna                0,00 

Sieć inkubatorów społecznej przedsiębiorczości         147 667,11 246 716,09 48 604,07 442 987,27 

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju dla Działania 3 "Wirtualny 
Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w 
sieci współpracy" 

  198 835,42 217 333,14         416 168,56 

Poprawa kompetencji                0,00 

Bezpieczeństwo żywności i regionalny charakter jej 
przetwarzania - cechami przemysłu spożywczego w Unii 
Europejskiej 

        210 319,79 9 700,35   220 020,14 

Przetwórstwo spożywcze w firmach brytyjskich ze szczególnym 
uwzględnieniem realizacji zasad GHP 

      243 168,83 8 677,26     251 846,09 

Doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych 
handlowców 

      273 685,44 168 115,31     441 800,75 

Wszechstronność wykształcenia handlowca szansą na jego 
sukces zawodowy 

      381 405,27 367 095,08     748 500,35 

Żywność regionalna i tradycyjna częścią europejskiego 
dziedzictwa kulturowego 

          209 246,60   209 246,60 

Projekt zdalnie sterowanej ręki         2 880,00 57 391,60   60 271,60 

Twój pomysł na firmę         371 679,65 180 100,40   551 780,05 

RAZEM 0,00 443 963,42 263 693,14 1 348 134,54 1 772 915,20 1 918 849,77 1 718 385,42 7 465 941,49 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Katowice 
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Pole strategiczne „Transport i logistyka” 

 

Najniższą wartość wsparcia ze środków UE lub innych źródeł zagranicznych uzyskały projekty 

wpisujące się bezpośrednio w pole strategiczne „Transport i logistyka”. Częściowo wynika to z ich 

horyzontalnych powiązań między innymi z polami strategicznymi „Jakość życia” oraz 

„Metropolitalność”. Ostatecznie wartość pozyskanego wsparcia w tym obszarze wyniosła 0,1 mln zł.  

Szczegółowe zestawienie projektów wpisujących się w pole strategiczne „Transport  

i logistyka” wraz z wartością pozyskanych środków ze źródeł UE lub innych zagranicznych prezentuje 

poniższa tabela. 

 

Tabela 52. Wartość projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych dla 

pola strategicznego "Transport i logistyka" w latach 2006-2012 

Projekty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie         7 780,11 33 441,33 51 676,40 92 897,84 

Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM             17 260,37 17 260,37 

RAZEM  0,00 0,00 0,00 0,00 7 780,11 33 441,33 68 936,77 110 158,21 

Źródło: opracowanie własne, w tym między innymi na podstawie informacji ze Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta 
Katowice 
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4. Działania realizujące Strategię rozwoju miasta – „Katowice 2020” w 

kontekście tworzenia potencjału instytucjonalnego – kryterium 

wykonalności instytucjonalnej  

 

Informacje zawarte w tej części dokumentu zostały zebrane na podstawie analizy Zarządzeń 

Prezydenta Miasta Katowice dotyczących trybu prac i procedury planowania oraz rozliczania zadań 

inwestycyjnych oraz wywiadu przeprowadzonego z pracownikami Wydziału Rozwoju Miasta 

Katowice. Rozdział odnoszący się do kryterium wykonalności inwestycyjnej w zakresie prowadzenia 

działań wdrażających Strategię został podzielony na następujące części: 

 jednostki koordynujące prace związane z wdrażaniem Strategii,  

 procedura wdrażania Strategii, 

 narzędzia informatyczne stosowane w procedurze wdrażania Strategii, 

 ograniczenia związane z procesem wdrażania Strategii. 

 

4.1. Jednostki koordynujące prace związane z wdrażaniem Strategii 

 

Podstawową jednostką Urzędu Miasta Katowice odpowiedzialna za proces wdrażania 

Strategii rozwoju miasta – „Katowice 2020” jest Wydział Rozwoju Miasta. Uczestniczy on  

w przygotowaniu merytorycznym działań (zadania inwestycyjne, projekty strategiczne, projekty)  

o charakterze inwestycyjnym (tzw. projekty twarde), a także opracowuje coroczne Sprawozdanie  

z realizacji Strategii. 

W przypadku projektów miękkich dotyczących przykładowo promocji Miasta Katowice, lub 

też różnego rodzaju działań wzmacniających kapitał ludzki (szkolenia, programy wymiany młodzieży) 

są one merytorycznie przygotowane przez inne wydziały Urzędu Miasta zgodnie z ich 

kompetencjami. Wydziały te w porozumieniu z Wydziałem Budżetu Miasta, lub też w przypadku 

finansowania projektów miękkich ze źródeł UE, dodatkowo w porozumieniu z Wydziałem Funduszy 

Europejskich odpowiedzialne są za przygotowanie stosownej dokumentacji oraz realizację tego 

rodzaju przedsięwzięć. 

Obecnie w strukturach Urzędu Miasta nie funkcjonuje żadna komórka organizacyjna 

koordynująca, czy też gromadząca informacje na temat projektów strategicznych realizowanych 

przez inne podmioty działające w Katowicach – jak chociażby projekty sektora szkolnictwa wyższego, 
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czy też biznesu. Nie gromadzi się również w sposób systemowy informacji odnoszącej się do 

wydatków bieżących związanych z działaniami, które wpisują się w pola strategiczne i cele miasta, jak 

chociażby wydarzenia kulturalne, czy mniejszej skali projekty edukacyjne finansowane ze środków 

własnych Miasta Katowice. 

Należy zaznaczyć, iż obecnie nie pracują w strukturach Urzędu Miasta Katowice organy 

wpisane w dokumencie Strategii oraz powołane zarządzeniami, tj.: Komitet Sterujący ds. Wdrażania 

Strategii Rozwoju, Zespół Zadaniowy ds. Wdrażania Strategii Rozwoju, Zespoły Problemowe, Zespół 

ds. Syntezy. Ich zadaniem miała być całościowa koordynacja procesu wdrażania, monitoringu  

i ewaluacji zapisów Strategii. 

 

4.2. Procedura wdrażania Strategii 

 

W sposób szczegółowy procedura wdrażania Strategii dotycząca zadań inwestycyjnych 

(projektów twardych) została sprecyzowana w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice z dnia 

6.04.2009 oraz 14.09.2009 w sprawie trybu prac i procedury planowania, realizacji i rozliczania zadań 

inwestycyjnych objętych wieloletnim planem inwestycyjnym Miasta Katowice (Zarządzenie  

nr 1313/2009 oraz 1663/2009) 

Zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych, przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Katowice, 

następuje za pomocą dokumentu Zgłoszenia zadania inwestycyjnego, który zawiera podstawowe 

dane na temat proponowanego przedsięwzięcia, w tym pkt. 4 tj. zgodność przedsięwzięcia z celami 

strategicznymi miasta. Zgodnie z zapisami § 9.1. Wydział Rozwoju Miasta przyjmuje i weryfikuje 

zgłoszenia zadań inwestycyjnych między innymi pod względem zgodności ze Strategią rozwoju 

miasta. Zgłoszenia zadań inwestycyjnych odbywają się w procedurze cyklicznej, tj. corocznej do  

31 marca. 

Lista zgłoszonych zadań inwestycyjnych podlega weryfikacji i zakwalifikowaniu przez 

Prezydenta Miasta. Dla zadań inwestycyjnych do 10 mln zł opracowane są wstępne analizy 

efektywności, natomiast dla zadań powyżej tej wartości nakładów inwestycyjnych zakłada się 

opracowanie wstępnego studium wykonalności. 

Dla zadań zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta sporządzane są następnie Karty zadań 

inwestycyjnych, które w sposób szczegółowy definiują dane przedsięwzięcie. Karty zadań 

inwestycyjnych gromadzi Wydział Rozwoju Miasta i przedkłada Prezydentowi do ostatecznego 

zatwierdzenia. Zatwierdzenie zadania inwestycyjnego przez Prezydenta Miasta otwiera drogę do 

podjęcia dalszych prac nad przedsięwzięciem, w tym jego projektowania i realizacji. Kompletną 
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specyfikację istotnych warunków zamówienia odnoszącą się do projektowania dla danego zadania 

inwestycyjnego przygotowuje Wydział Rozwoju Miasta. 

Za etap realizacyjny poszczególnych zadań inwestycyjnych – po przygotowaniu dokumentacji 

technicznej danego zadania - odpowiada Wydział Inwestycji, bądź inny merytorycznie odpowiedni. Po 

zrealizowaniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego do 31 marca każdego roku dysponenci środków 

związanych z danym zadaniem przygotowują i przekazują do Wydziału Budżetu Miasta Kartę 

rozliczenia zadania inwestycyjnego. Zweryfikowane kopie kart rozliczenia zadań inwestycyjnych 

przekazywane są do Wydziału Rozwoju Miasta. 

Procedury podobnego typu, tj. z przekazaniem informacji zwrotnej do Wydziału Rozwoju 

Miasta na temat rozliczenia danego przedsięwzięcia nie istnieją dla projektów miękkich 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych. Informacje  

o realizacji tego rodzaju projektów zawierają wyłącznie – w wymiarze finansowym – coroczne 

Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Katowice. 

Podobnie nie istnieje procedura umożliwiająca pozyskanie przez Wydział Rozwoju Miasta 

informacji odnoszących się do zakresu merytorycznego przedsięwzięć finansowanych z wydatków 

klasyfikowanych jako bieżące (przykładowo przedsięwzięcia kulturalne czy edukacyjne). 

 

4.3. Narzędzia informatyczne stosowane w procedurze wdrażania 

Strategii 

 

W stanie obecnym struktury Urzędu Miasta, a przede wszystkim Wydział Rozwoju Miasta, nie 

dysponują specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym jednoznaczne przypisanie działań  

(tj. zadań inwestycyjnych, projektów strategicznych, projektów, w tym miękkich finansowanych ze 

środków bieżących) do poszczególnych pól i celów strategicznych zdefiniowanych w dokumencie 

Strategii rozwoju miasta – „Katowice 2020”. 

Wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice, posiadające własny plan 

jednostkowy, dysponują oprogramowaniem specjalistycznym KRAK FIN do tworzenia budżetów 

zadaniowych, jednak w jego rozwiązaniach nie znajdują się obecnie opcje umożliwiające przypisanie 

wydatków (związanych z zadaniami inwestycyjnymi, projektami strategicznymi, itp.)  

do poszczególnych pól i celów strategicznych dokumentu Strategii. 
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4.4. Ograniczenia instytucjonalne związane z procesem wdrażania 

Strategii 

 

Ograniczenia instytucjonalne wiążące się z procesem wdrażania Strategii w ramach struktur 

Urzędu Miasta Katowice dotyczą następujących problemów: 

 brak merytorycznego przygotowania poszczególnych wydziałów do przygotowania Zgłoszenia 

zadania inwestycyjnego; 

 pobieżna znajomość przez poszczególne wydziały zapisów Strategii, a następnie ich 

uwzględnienie w zgłaszanych zadaniach inwestycyjnych. Istotnym ograniczeniem w procesie 

wdrażania Strategii jest w tym przypadku dominujące w poszczególnych wydziałach Urzędu 

Miasta Katowice myślenie w kategoriach sektorowych, a nie strategicznych  

(np. wg pól strategicznych, celów strategicznych). Strategia rozwoju miasta – „Katowice 2020” 

często traktowana jest przez pozostałe wydziały jako „strategia Wydziału Rozwoju”; 

 częściowo nazbyt ogólne sformułowanie nazw projektów strategicznych utrudniające dokładne 

sprecyzowanie zakresu prac, 

 brak systemu klasyfikującego i porządkującego projekty miękkie według rozstrzygnięć podjętych 

w Strategii; 

 trudności z monitorowaniem Strategii zgodnie z istniejącymi w niej zapisami (nadmierna liczba 

mierników oraz trudność w pozyskaniu danych zarówno ilościowych jak i jakościowych); 

 brak komórki organizacyjnej - posiadającej odpowiedni zasób ludzki oraz narzędzia m.in. 

informatyczne - w strukturze Urzędu Miasta Katowice odpowiedzialnej za całościowy i cykliczny 

monitoring oraz ewaluację Strategii. 
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5. Wnioski z oceny operacyjnej 

 

DZIAŁANIA REALIZUJĄCE STRATEGIĘ 

 liczba działań (zadania inwestycyjne, projekty strategiczne, projekty) realizujących Strategię jest 

znacząca, w relacji do jej zapisów. Oznacza to z jednej strony dużą aktywność instytucji 

wdrażającej (Urząd Miasta), z drugiej zaś generuje problemy koordynacyjne oraz związane ze 

spójnością podejmowanych działań w kontekście zapisów strategicznych, a także odpowiednią 

alokacją zasobów determinującą stopień ich realizacji; 

 

Pole strategiczne 

Stopień realizacji działań (liczba projektów, zadań inwestycyjnych) 

Projekty strategiczne 
zawarte w Strategii 

Zadania inwestycyjne 
zawarte w WPI 

Projekty finansowane ze 
środków UE lub innych 

zagranicznych 

Metropolitalność  50%** (16) 79% (8) 86% (8) 

Jakość życia  63% (36) 87% (123) 90% (72) 

Centrum  58%% (16) 84% (10) (0)* 

Przedsiębiorczość  66% (17) 58% (2) 98% (13) 

Transport i logistyka  41% (19) 58% (42) 58% (2) 

Razem liczba działań (104) (188) (95) 

* część projektów realizowanych w Centrum miasta współfinansowanych ze środków UE ze względu na rangę i zasięg 
generowanych efektów została zaliczona do pola strategicznego „Metropolitalność” 
** wartość procentowa informuje o tym jaki jest przeciętny stopień realizacji projektów strategicznych, zadań 
inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych ze środków UE w danym polu strategicznym 
Źródło: opracowanie własne 

 przy aktualnym sposobie gromadzenia informacji na temat realizowanych działań (tj. odrębnie 

dla projektów strategicznych, zadań inwestycyjnych WPI, projektów współfinansowanych ze 

źródeł zewnętrznych), część działań powtarza się, co uniemożliwia proste ich sumowanie  

i wymaga indywidualnego zakwalifikowania do zestawień finansowych (tj. albo do zestawień 

WPI, albo do zestawień dla projektów współfinansowanych z UE). Utrudniona jest tym samym 

możliwość bezpośredniego wykorzystania Sprawozdań z realizacji budżetu Miasta do 

monitorowania Strategii; 

 duża liczba realizowanych działań powoduje, że nie wszystkie przykładowo zadania inwestycyjne 

zawarte w WPI oraz nie wszystkie projekty współfinansowane ze środków UE  

i innych źródeł zagranicznych zostały wpisane do dokumentu Strategii (np. Budowa nowej 

siedziby NOSPR), lub też w sposób bezpośredni można dokonać ich odniesienia do zapisów 
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analizowanego dokumentu. Rodzi to potrzebę aktualizacji zapisów Strategii między innymi  

w zakresie listy projektów; 

 część działań (zadania inwestycyjne, projekty strategiczne, projekty) posiada charakter 

horyzontalny względem poszczególnych pól strategicznych, co powoduje ograniczenia na etapie 

ich monitoringu i ewaluacji w kontekście przypisania do konkretnego pola strategicznego. 

Sytuacja ta dotyczy w szczególności niektórych działań podejmowanych w polach strategicznych 

„Metropolitalność”, „Centrum”, Jakość życia” (np. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, 

Budowa nowej siedziby NOSPR, Bulwary Rawy); 

 niższy w relacji do zadań inwestycyjnych zapisanych w WPI oraz projektów współfinansowanych 

ze środków UE i innych źródeł zagranicznych jest stopień realizacji prac odnoszący się do 

projektów strategicznych w poszczególnych polach strategicznych (por. tabela powyżej).  

Z pewnością wynika to z kompleksowości tego typu projektów przejawiającej się między innymi 

w dłuższym czasie ich realizacji; 

 zapisy obecnego dokumentu Strategii w odniesieniu do projektów strategicznych tracą ważność 

ponieważ zostały określone na lata 2006-2013. W latach 2006-2012 – zgodnie z zapisami 

dokumentu Strategii – nie dokonano także jej aktualizacji w zakresie: pól strategicznych, celów 

strategicznych, kierunków i projektów strategicznych. 

 

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ REALIZUJĄCYCH STRATEGIĘ W KONTEKŚCIE CELÓW STRATEGICZNYCH  

 skuteczność realizacji celów strategicznych zawartych w Strategii z punktu widzenia wpływu 

projektów strategicznych podjętych w latach 2006-2012 można uznać za średnią.  

Istotny wpływ na taki poziom skuteczności realizacji celów strategicznych wywierają te projekty 

strategiczne, których realizacja trwa obecnie, i które nie generują jeszcze ostatecznych, 

pożądanych efektów (np. Przebudowa strefy śródmiejskiej); 

 

Pole strategiczne 
Cele strategiczne dla danego pola strategicznego 

Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 

Metropolitalność  44% 44% 38%  

Jakość życia  36% 64% 64% 28% 

Centrum  65% 35% 20%  

Przedsiębiorczość  76% 47%   

Transport i logistyka  42% 21% 42%  

Wartość procentowa informuje o tym jaki jest przeciętny stopień realizacji celów strategicznych z punktu widzenia 
wpływu projektów strategicznych realizowanych w danym polu strategicznym 
Źródło: opracowanie własne 
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 obecny poziom zaawansowania prac w projektach strategicznych, tj. etap ich realizacji lub 

opracowania dokumentacji i wymogów formalno-prawnych musiał przyczynić się do przeciętnej 

oceny z punktu widzenia ich wpływu na stopień realizacji poszczególnych celów strategicznych. 

Ma to także związek z niepodjęciem w latach 2006-2012 realizacji kilku projektów 

strategicznych. Ale równocześnie oznacza to konieczność poszukiwania nowych rozwiązań,  

w tym stworzenia nowej listy projektów strategicznych na lata 2013-2020.  

 skuteczność zadań inwestycyjnych z punktu widzenia ich wpływu na cele strategiczne,  

z wyjątkiem kilku przypadków19, jest mniejsza niż ta wykazana dla projektów strategicznych. 

Wynika to po części z mniejszej skali oddziaływania zadań inwestycyjnych, a także braku 

bezpośredniej korespondencji pomiędzy nimi a poszczególnymi celami strategicznymi (por. 

tabela poniżej). 

 

Pole strategiczne 
Cele strategiczne dla danego pola strategicznego 

Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 

Metropolitalność  64% 27% 18%  

Jakość życia  24% 78% 76% 25% 

Centrum  89% 8% 6%  

Przedsiębiorczość  50% 0%   

Transport i logistyka  5% 8% 58%  

Wartość procentowa informuje o tym jaki jest przeciętny stopień realizacji celów strategicznych z punktu widzenia 
wpływu zadań inwestycyjnych realizowanych w danym polu strategicznym 
Źródło: opracowanie własne 

 

 skuteczność projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zewnętrznych 

rozpatrywana w kontekście ich wpływu na realizację celów strategicznych Strategii rozwoju 

miasta jest jeszcze niższa, niż w przypadku projektów strategicznych i zadań inwestycyjnych20. 

Wynika to przede wszystkim z ukierunkowania tego rodzaju projektów głównie na realizację 

celów zawartych w dokumentach programujących fundusze europejskie, zaś w dalszej kolejności 

na cele strategiczne Katowic (por. tabela poniżej). 

 

 

 

                                                           
19

 Zadania inwestycyjne realizowane w polu „Jakość życia” wykazują wyższą skuteczność w relacji do projektów 
strategicznych w odniesieniu do celu 2 i 3, podobnie w polu strategicznym „Centrum” w odniesieniu do celu 1 
oraz w polu strategicznym „Transport i logistyka” w celu 3 
20

 Wyjątek stanowią zadania inwestycyjne realizowane w polu „Jakość życia” w korespondencji z celem 3 tego 
pola, zadania inwestycyjne realizowane w polu „Przedsiębiorczość” w relacji do celu 1 
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Pole strategiczne 
Cele strategiczne dla danego pola strategicznego 

Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 

Metropolitalność  27% 55% 27%  

Jakość życia  14% 25% 90% 7% 

Centrum  - - -  

Przedsiębiorczość  85% 38%   

Transport i logistyka  50% 50% 50%  

Wartość procentowa informuje o tym jaki jest przeciętny stopień realizacji celów strategicznych z punktu widzenia 
wpływu projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych w danym polu strategicznym 
Źródło: opracowanie własne 

 

DZIAŁANIA REALIZUJĄCE STRATEGIĘ W KONTEKŚCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  

 wydatki majątkowe i inne klasyfikowane według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 

a następnie przyporządkowane do poszczególnych pól strategicznych Strategii cechuje 

wysoka spójność. Wydatki tego typu w latach 2006-2012 wyniosły: 2 022,9 mln zł,  

co stanowiło 90,8% wszystkich wydatków majątkowych; 

 

Pole strategiczne 

Wydatki związane z 
zadaniami inwestycyjnymi 

realizowane w latach 2006-
2012 

Wydatki związane z 
projektami realizowanymi  

w latach 2006-2012 
współfinansowane ze 

środków UE lub innych źródeł 
zagranicznych 

Metropolitalność  187,5 mln zł* 106,6 mln zł 

Jakość życia  708,5 mln zł 221,7 mln zł 

Centrum  126,1 mln zł (0,0 mln zł)** 

Przedsiębiorczość  1,9 mln zł 7,5 mln zł 

Transport i logistyka  603,4 mln zł 0,1 mln zł 

RAZEM  1 627,4 mln zł 335,9 mln zł 

* wraz z dotacjami przekazanymi szkołom wyższym (wyłącznie dla zadań inwestycyjnych tożsamych z tytułem 
dotacji wartość przekazanych dotacji wynosi 23,5 mln zł, natomiast wartość całkowita dotacji przekazanych 
uczelniom wyższym w latach 2006-2012 wyniosła 42,1 mln zł) 
** ze względu na horyzontalny charakter projektów realizowanych na obszarze Centrum Katowic,  
a także ich rangę i skalę oddziaływania przedsięwzięcia tego typu zostały ujęte głównie w polu strategicznym 
„Metropolitalność”  
Źródło: opracowanie własne 

 

 udział wydatków majątkowych Miasta Katowice w wydatkach ogółem w latach 2006-2012 

należy uznać za znaczący tj. przeciętnie 25%. Niepokojący w analizowanym okresie jest 
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natomiast szybki wzrost wydatków bieżących tj. o: 54,4% w relacji do wzrostu wydatków 

budżetowych ogółem tj.: 44,8% oraz wzrostu wydatków majątkowych tj.: 21,2%. Przy 

utrzymaniu trendu wzrostowego wydatków bieżących oznacza to w nadchodzącej 

perspektywie konieczność zmniejszenia wydatków majątkowych związanych między innymi  

z realizacja projektów strategicznych; 

 wielkość wydatków ponoszonych na zadania inwestycyjne (w ramach WPI) związane  

z Strategią w analizowanym okresie wyniosła 1 627,4 mln zł (por. tabela powyżej). 

Dodatkowo wartość projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (UE oraz inne 

zagraniczne) wpisujących się w Strategię wyniosła: 335,9 mln zł. Ostatecznie wartość zadań 

WPI wraz z wartością projektów współfinansowanych ze środków UE: 1 963,3 mln zł. 

 istotnym mankamentem w procesie monitoringu i ewaluacji Strategii jest brak 

jednoznacznego systemu (w tym dostępnej informacji) na temat przypisania wydatków 

ponoszonych przez Miasto Katowice na działania związane z analizowanym dokumentem. 

Obecnie informacje finansowe dostępne są z trzech źródeł (które nie mogą być w sposób 

prosty sumowane), tj.: według standardowej klasyfikacji budżetowej, wg zadań 

inwestycyjnych WPI oraz według projektów dla których pozyskano zewnętrzne wsparcie 

finansowe.  

 

DZIAŁANIA REALIZUJĄCE STRATEGIĘ W KONTEKŚCIE POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO  

 analiza aktywności realizujących Strategię w kontekście potencjału instytucjonalnego 

wskazuje na konieczność ponownego przemyślenia i sformułowania całościowego systemu 

wdrażania działań związanych ze Strategią rozwoju miasta „Katowice 2020”. Dotyczy to  

w szczególności: 

o sposobu przygotowania, realizacji i koordynacji projektów „miękkich” realizowanych 

przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta, w tym zarówno przedsięwzięcia 

finansowane ze środków zagranicznych jak i w ramach wydatków bieżących, 

o sposobu monitorowania znaczących projektów społecznych, gospodarczych  

i środowiskowych podejmowanych przez podmioty prowadzące działalność  

w Katowicach, ale zewnętrzne względem struktur Urzędu Miasta, 

o sposobu gromadzenia i przetwarzania informacji na potrzeby monitoringu i ewaluacji 

zarówno dla projektów „twardych” jak i „miękkich” podejmowanych przez Miasto 

Katowice z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych 



133 

  

umożliwiających przypisywanie przedsięwzięć do poszczególnych celów i pól 

strategicznych dokumentu Strategii, 

o potrzeby powołania komórki organizacyjnej ds. monitoringu i ewaluacji, której 

zadaniem będzie stworzenie całościowego systemu śledzenia procesu wdrażania 

Strategii przez różne wydziały Urzędu Miasta, identyfikacja jej efektów oraz 

rozpowszechnienie jej zapisów i procedur wdrażania w strukturach miejskich; 

 istotnym problemem monitorowania i ewaluacji wdrażania Strategii jest zagadnienie 

rozdzielenia – w sprawozdaniach z wykonania budżetu - wydatków Miasta Katowice na część 

dotyczącą zadań inwestycyjnych (WPI) oraz część odnoszącą się do przedsięwzięć 

finansowanych ze środków UE. Sygnalizuje to konieczność podjęcia systemowych rozwiązań 

na etapie sprawozdawczości budżetowej, które umożliwią szybki oraz całościowy ogląd 

finansowy działań podejmowanych w ramach Strategii rozwoju miasta – Katowice 2020. 

 ponownego przemyślenia wymaga również zagadnienie stworzenia całościowego programu 

operacyjnego do zaktualizowanej Strategii, a także powołanie faktycznie pracującego: 

Komitetu Sterującego ds. Wdrażania Strategii oraz Zespołu Zadaniowego ds. Wdrażania 

Strategii. 
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Materiały źródłowe 

 

Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na lata 2012-2013 

Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 

Gminny program wspierania rodziny na lata 2012-2014 

Kierunki i działania Miasta Katowice w zakresie kultury fizycznej  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 

Masterplan gospodarki ściekowej w mieście Katowice (2007) 

Miejski program dla rodzin z dziećmi: „Babcia, dziadek i ja w Katowicach (MOPS, 2011) 

Miejski program działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 – Katowice bez barier  

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach  
(programy roczne) 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach  

Miejski Program Stypendialny dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”  

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Katowice 

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014 

Program „Nas troje i więcej” 

Program 70+ (MOPS, 2010) 

Program Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach „Postaw na siebie” na lata 2012-
2013 

Program Aktywności Lokalnej w Szopienicach na lata 2012-2013 

Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na lata 2012-2013 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016  

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” na lata 2012-2013 

Program ochrony środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010-2013 

Program ochrony środowiska przed hałasem  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Katowice  

Program profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Katowice na lata 2007-2013 

Program współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi (programy roczne) 

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 
(programy roczne) 

Projekt systemowy „Dam radę” – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach na lata 
2007-2013 
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Raporty roczne o stanie realizacji strategii rozwoju miasta i strategiach sektorowych (za lata 2010, 
2011, 2012)  

Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Katowice (za lata 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012)  

Strategia mieszkalnictwa Miasta Katowice na lata 2010-2020 

Strategia Promocji Katowic (Uchwała RM Katowic nr XXXIII/706/13 z dn. 30.01.2013) 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych (Uchwała RM Katowic XXXIII/673/04 z dn. 
22.11.2004 z póź. zm.) 

Strategia Rozwoju Kultury Katowice 2020+ (Uchwała RM Katowic Nr X/147/11 z dnia 30 maja 2011r.)  

Strategię rozwoju miasta – „Katowice 2020” (Uchwała RM Katowic nr LII/1068/05 Katowice z dn. 
19.12.2005) 

Studium komunikacyjne Centrum Katowic oraz Studium transportowe dla obszaru południowych 
dzielnic miasta Katowice 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja 
(Uchwała nr XXI/483/12 RM Katowice z dn. 25.04.2012) 

Zarządzania nr 1313/2009 Prezydenta Miasta Katowice z dni 6.04.2009 w sprawie trybu prac i 
procedury planowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim 
planem inwestycyjnym Miasta Katowice 

Zarządzenie nr 1663/2009 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14.09.2009 w sprawie zmiany 
zarządzania 1313/2009 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 6.04.2009 w sprawie trybu prac  
i procedury planowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim 
planem inwestycyjnym Miasta Katowice  
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Załączniki 

Wyniki ankietyzacji – Urząd Miasta – część wspólna  

 

Jaka jest aktualność pól strategicznych i ich składowych zawartych w Strategii rozwoju miasta „Katowice 
2020”? 

Pola strategiczne i ich elementy składowe Mała Przeciętna Duża 

Metropolitalność ,w tym składowe:  9 22 

 funkcje metropolitalne 2 7 22 

 infrastruktura metropolitalna   8 23 

 wydarzenia kulturalne, naukowe, biznesowe o randze metropolitalnej 1 5 25 

Jakość życia, w tym składowe: 1 11 19 

 ekologiczne warunki życia 2 11 18 

 mieszkalnictwo 1 14 16 

 potencjał usługowy 3 16 12 

Centrum, w tym składowe:  7 24 

 dostępność komunikacyjna 2 10 19 

 walory urbanistyczno - architektoniczne, realizacje/ lokalizacje projektów 
urbanistyczno-architektonicznych 

 11 20 

 nowe, metropolitalne funkcje centrum  11 20 

Przedsiębiorczość, w tym składowe:  10 21 

 nowa gospodarka Katowic  9 22 

 centra / przestrzenie biznesowe 2 13 16 

 infrastruktura biznesu 2 13 16 

Transport i logistyka, w tym składowe:  12 19 

 zewnętrzna dostępność komunikacyjna 5 9 17 

 wewnętrzne powiązania komunikacyjne  12 19 

 potencjał logistyczny 4 18 9 

 integracja transportowa miasta; transport zbiorowy i indywidualny 2 10 19 

 

Czy, a jeśli tak to jakie nowe pola strategiczne i ich elementy składowe warto wyróżnić? 

 Metropolitalność: cel strategiczny spójny ze strategią rozwoju turystyki województwa śląskiego do 2020 – rozwój 
turystyki biznesowej i przemysłu spotkań – Katowice jako stymulator rozwoju sektora usług hotelarskich, 
gastronomicznych, kongresowych, etc. 

 Metropolitalność – składowe uzupełnić o: wydarzenia sportowe  

 W polu metropolitalność uwzględnić wydarzenia np. Tour de Pologne, WTA, MŚ Siatkówki, itp. 

 Rozbudowa lotnictwa cywilnego 

 Budowa szybkiej kolei  

 Dostępność miasta dla młodych ludzi, tj. ułatwiony dostęp do mieszkań komunalnych dla ludzi po studiach 
chcących pozostać w Katowicach 

 Tańszy transport publiczny dla ludzi młodych 

 Budownictwo czynszowe  
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 Wsparcie dla młodych małżeństw  

 Wyróżnienie kultury i rozrywki – zwiększenie znaczenia (jako nowe pole strategiczne) 

 Obszar koncentracji funkcji metropolitalnych wg nowego Studium 

 Wskazanie wg nowego Studium na sub-centrum Południe  

 Zwiększenie znaczenia kultury, rozrywki, przestrzeni publicznych  

 Przestrzenie publiczne (dostępne dla wszystkich mieszkańców, estetyczne, zachęcające do przebywania w nich) 

 Wydarzenia kongresowe  

 Parkingi w centrum  

 Jeżeli przyjąć, że „metropolitalność” pozwala na podniesienie prestiżu miasta a „aglomeracja” to zespół 
jednostek osadniczych połączonych ze sobą to warto zwrócić uwagę na wzajemne relacje pomiędzy tymi 
jednostkami, poprzez wzmocnienie tych relacji „specjalizacji” poszczególnych jednostek oraz doprowadzenie do 
funkcjonowania aglomeracji jako jednolitego organizmu. Proponuję rozważyć pole strategiczne 
„Aglomeracyjność”  

 Przeformułowania „Transportu i logistyki” na „Dostępność komunikacyjną” (elementy zintegrowanego 
transportu miejskiego) 

 Może warto byłoby wpisać w którymś z pól/składowych kwestię rynku pracy  np. Katowice – rynkiem pracy dla 
wysoko-kwalifikowanej kadry (która opuszcza katowickie uczelnie, a musi szukać pracy poza Śląskiem)  

 Sugeruje się przyjęcie kolejnego punktu ciężkości tj. „włączenie społeczne” 

 Wydaje się zasadnym wyodrębnienie w składowych jakości życia „bezpieczeństwo mieszkańców”  

 Zawartość pola strategicznego jakość życia: działania dotyczące ograniczenia zjawiska depopulacji miasta  

 Do jakości życia: likwidacja nierównomierności, nierówności pomiędzy poszczególnymi dzielnicami w aspekcie 
ekologicznych warunków życia i mieszkalnictwa  

 W ramach pola strategicznego jakość życia: mieszkalnictwo komunalne  

 W jakości życia: wprowadzenie elementów składowych: edukacja, zdrowie, spędzanie wolnego czasu 

 Jakość życia: wykreowanie obszaru w centrum miasta dla spotkań mieszkańców  

 W jakości życia: budownictwo kompaktowe / ekologiczne, efektywność energetyczna budynków mieszkalnych  

 W polu jakość życia należy uwzględnić dodatkową składową – efektywność energetyczna  

 W ramach pola strategicznego przedsiębiorczość: tworzenie warunków dla rozwoju biznesu, w tym przemysłów 
kreatywnych  

 Przedsiębiorczość: przestrzenie biurowe / infrastruktura biznesu  

 Przeformułowanie „przedsiębiorczości” na „nową gospodarkę” (specjalizacja w różnorodnych gałęziach 
gospodarki, elementy związane z B+R, parki naukowo-technologiczne, nauka, innowacyjność) 

 W przypadku pola strategicznego „przedsiębiorczość” należałoby zwrócić uwagę na rosnącą rolę sektora 
nowoczesnych usług biznesowych, centra są lokalizowane przede wszystkim w Katowicach (24 z 36), cechuje je 
duża dynamika wzrostu zatrudnienia  

 W przedsiębiorczości należy położyć nacisk na przyciągnięcie do Katowic przedsiębiorców / firm z zakresu 
nowych technologii oferujących miejsca pracy dla wykwalifikowanej kadry, która opuszcza katowickie uczelnie 

 W polu przedsiębiorczość umieściłbym składową dodatkową np. rozwój kierunków innowacyjnych w Katowicach 
z założeniem, aby powstała: Strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki w Katowicach (uwzględniająca nowe 
technologie) 

 Przedsiębiorczość /centrum / przestrzenie biznesowe – dynamiczny rozwój rynku powierzchni biurowej, ale także 
parków biznesowych i technologicznych. Katowice z całkowitymi zasobami biurowymi szacowanymi na około 
290 000 mkw to czwarty największy regionalny rynek, poza Warszawą. Biura to miejsca gdzie lokują się między 
innymi firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych – centra outsourcingowe, centra usług wspólnych – 
finansowo-księgowe, informatyczne, KPO, centra badawczo-rozwojowe. Zgodnie z danymi ABSL Katowice to 
trzeci najszybciej rozwijający się ośrodek nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Przykład, firma Capgemini, 
która rozpoczęła działalność w Katowicach w 2006 roku zatrudnia aktualnie już 1500 osób 

 W „centrum” przemiana przestrzeni publicznej w przyjazną mieszkańcom 

 W „transporcie” integracja środków transportu, wprowadzenie informacji o nich  
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Jaka jest aktualność wyzwań długofalowego rozwoju Katowic zawartych w Strategii rozwoju miasta Katowice 

2020? 

Wyzwania długofalowego rozwoju Katowic Mała Przeciętna Duża 

Zaistnienie Katowic wraz z innymi miastami Aglomeracji Górnośląskiej jako metropolii 
tej samej rangi, co Kraków i Wrocław 

2 5 24 

Rewitalizacja społeczna i urbanistyczna zdegradowanych dzielnic Katowic oraz rozwój 
komunalnego, społecznego i komercyjnego budownictwa mieszkaniowego + 
kulturalno-społeczna rewitalizacja  

1 10 20 

Wykreowanie Centrum miasta i ukształtowanie nowego sposobu użytkowania jego 
przestrzeni jako wizytówki Katowic i całej Aglomeracji Górnośląskiej 

1 7 23 

Przemiana Katowic z ośrodka przemysłowego w ośrodek usług wyższego rzędu, w tym 
świadczonych dla gospodarki opartej na wiedzy 

 11 20 

Ukształtowanie Katowic jako europejskiego węzła transportowego poprzez 
wykorzystanie transeuropejskich korytarzy transportowo-komunikacyjnych 

2 13 16 

 

Jakie są nowe wyzwania rozwoju Katowic? 

 Konieczność przejęcia przez miasto Katowice roli silnego(jednoznacznego) lidera dla całej aglomeracji  

 Zaistnienie Katowic na arenie międzynarodowej  

 Zaistnienie Katowic jako części metropolii sieciowej (wraz z Krakowem, Wrocławiem, Poznaniem, Warszawą) 
skutecznie konkurującej z metropoliami europejskimi 

 

 Zaistnienie Katowic jako miasta otwartego – w sposób szeroki konsultującego zamierzenia z mieszkańcami 

 Katowice powinny stać się na równi atrakcyjne zarówno dla osób / podmiotów z zewnątrz jak i mieszkańców 

 

 Czy w związku z polepszeniem infrastruktury w innych częściach kraju w związku z EURO 2012 Katowice nie tracą 
na atrakcyjności (np. zmniejszenie roli Spodka)? 

 

 

 Zintegrowany transport publiczny(autobusowo-tramwajowy-kolejowy) wraz z odpowiednią infrastrukturą (węzły 
przesiadkowe) zarówno w odniesieniu do Katowic jak i Aglomeracji oparty o nowoczesne rozwiązania 
technologiczne (system 3TS) 

 

 Efektywność energetyczna (instytucje, przedsiębiorstwa) i ekoodpowiedzialność (mieszkańcy) w kontekście 
lepszego gospodarowania odpadami, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, wprowadzenia nowych 
technologii (OZE) 

 Promocja działań indywidualnych  

 Rozbudowa ośrodków sportowych  

 Rewitalizacja społeczna i urbanistyczna – bez logicznych działań miasto nie będzie spójne  

 Rewitalizacja zabytkowych obiektów post-industrialnych – nowa funkcja dla najcenniejszych obiektów 

 Rewitalizacja społeczna i urbanistyczna jest bardzo ważna dla rozwoju budownictwa w formach 
zaproponowanych ma inna wagę niż rewitalizacja   

 Zintegrowany system transportu publicznego kolejowego, autobusowego wraz z centrami przesiadkowymi, 
łatwym dojazdem do miast ościennych (ŚKUP) 

 Zmiana wizerunku Katowic w oparciu o potencjał naukowo-kulturowy oraz materialne dziedzictwo kulturowe  

 Konsekwentna realizacja wyzwań długoterminowych  

 Katowice miastem wydarzeń kulturalnych o wysokiej randze  

 Rozwój transportu publicznego (centra przesiadkowe) 

 Do pkt. 2: dodać „rewitalizację społeczno-gospodarczą i urbanistyczną oraz rozwój różnorodnych form  

 budownictwa 

 Do pkt. 3: zdynamizowanie aktywności społecznej / kulturalnej / gospodarczej Centrum – dalsze kreowanie strefy 
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centrum, w tym nacisk na projekty miękkie 

 Do pkt. 4: Katowice jako miasto nauki, kultury, biznesu  

 Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego (liczba firm, dynamika ich przyrostu) 

 Tworzenie podstaw dla budowy miasta prężnego ekonomicznie i społecznie odpornego na niekorzystne zmiany 
otoczenia  

 Katowice jako atrakcyjne miejsce dla rozwoju rynku spotkań – rozwój turystyki biznesowej  

 Wyzwaniem w rozwoju miasta jest doprowadzenie do pojmowania miasta nie jako górniczo-hutniczego ale 
Katowic jako miasta nowych technologii (w tym wysokich technologii)  

 Transformacja Katowic w kierunku centrum przemysłu spotkań  

 Istotnym wyzwaniem przed którym stoją Katowice jest efektywne przetwarzanie informacji o przemianach 
gospodarczych, które zaszły w mieście – Katowice jako miasto poprzemysłowe a centrum lokalizacji 
nowoczesnych usług biznesowych 

 

 

Wyniki ankietyzacji – Urząd Miasta – pole strategiczne „Metropolitalność”  

 
Jaka jest aktualność zapisów strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym metropolitalność?  

Zapisy strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym metropolitalność Mała Przeciętna Duża 

Katowice wraz z Krakowem i Ostrawą jednym z trzech biegunów śląsko – krakowsko – 
morawskiej europolii Europy Środkowej  

2 1 5 

Katowice miastem metropolitalnym we współdziałaniu z innymi, centralnymi miastami 
Aglomeracji Górnośląskiej, obok takich metropolii Polski Południowej jak Kraków i 
Wrocław  

 2 4 

Katowice administracyjną, gospodarczą, kulturową i naukową stolicą Górnego Śląska 
XXI wieku  

  8 

Katowice ośrodkiem akademickim i badań naukowych w zakresie zaawansowanych 
technologii w takich dziedzinach jak biotechnologia, informatyka, mechatronika, 
elektronika, nanotechnologie, międzynarodowe konferencje naukowe 

 1 7 

Katowice silnym ośrodkiem kultury muzycznej, filmowej, teatralnej  
i plastycznej oraz multimediów, design  

 1 7 

Katowice organizatorem krajowych i międzynarodowych wydarzeń naukowych, 
kulturalno-rozrywkowych i sportowych  

  8 

 
Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących strategicznej wizji rozwoju Katowic  

w polu strategicznym metropolitalność? 

 Do pkt. 1. Katowice z innymi miastami wojewódzkimi, w regionach, metropolie sieciową  

 Zmienić zapis „z centralnymi miastami” na „współdziałanie z najbliższymi sąsiednimi miastami” 

 Katowice liderem w Aglomeracji, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  

 Wzmocnienie pozycji Katowic jako silnego lidera Aglomeracji Górnośląskiej  

 Do pkt. 4 dopisać także badania społeczne i humanistyczne (kultura) 

 Należy dodać „w zakresie badań naukowych i ich transferem” + „medycyna kliniczna”  

 Katowice miejscem spotkań, wydarzeń biznesowych (organizacja kongresów, konferencji) 

 Do pkt. 5 + desing, kreatywność  

 Należy dodać „sztuki użytkowej” 

 Do pkt. 6 należy dodać „wydarzenia targowe” + Katowice miastem kongresów  

 Do pkt. 6. „Katowice organizatorem krajowych i międzynarodowych kongresów” + „wydarzeń biznesowych” 

 Katowice miastem promującym elektryczną mobilność  
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Jaka jest aktualność priorytetu i celów strategicznych w polu strategicznym metropolitalność?  

 Zapisy priorytetu i celów w polu strategicznym metropolitalność Mała Przeciętna Duża 

Priorytet Rozwój uczelni wyższych, kultury wysokiej  

i zaawansowanych technologii  
 1 7 

Cel 1 Katowice interdyscyplinarnym ośrodkiem akademickim o renomie 
międzynarodowej generującym kapitał ludzki wysokiej jakości  

  8 

Cel 2 Katowice miastem funkcjonalno – przestrzennej integracji różnorodnych 
form działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni artystycznych i 
środowisk twórczych  

 2 6 

Cel 3 Katowice międzynarodowym ośrodkiem naukowo – badawczym  
i wdrożeniowym w zakresie zaawansowanych technologii  

 1 7 

 

Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących priorytetu i celów strategicznych  

w polu strategicznym metropolitalność? 

 Elementy nowe: przyciąganie kreatywnych osób i wydarzeń  

 Katowice centrum turystyki biznesowej o skali międzynarodowej  

 Nowy zapis: koncentracja przestrzenna działalności metropolitalnych np. KULTURA, NAUKA  

 Nowe zapisy: rozwój usług medycznych, usługi/branża rozrywkowa (STREFA ROZRYWKI) 

 Katowice ośrodkiem współpracy biznesu i nauki  

 

Głosy w dyskusji  

 Konieczność akcentowania silnej pozycji Katowice w relacji do Gliwic i Sosnowca  

 Konieczność zaakcentowania roli i postawy Katowic – problemem jest to, że inne miasta Aglomeracji nie widzą 
wspólnych korzyści i co można osiągnąć współpracując. Należy podkreślić rolę współdziałania 

 Wyzwanie: działania integracyjne w Aglomeracji są postrzegane negatywnie w Warszawie  

 Nowe wyzwanie związane z obecnym funkcjonowaniem Metropolii Silesia  

 Akcentowanie misji metropolitalnej Katowic  

 Obecnie brak tożsamości metropolitalnej  

 

 Miasto Katowice zrealizowało (obok Poznania) projekt: elektrycznej mobilności – przekazanie poradnika dobrych 
praktyk w tej dziedzinie  

 Brak obszaru w centrum miasta umożliwiającego spotkania mieszkańców (miejsce spotkań) 

 

 Organizacja kongresów, rozwój turystyki biznesowej, turystyka biznesowa  

 Istnieje dokument „marszałkowski” Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim, gdzie określona jest rola 
Katowic jako miejsca turystyki biznesowej, przemysłu spotkań który jest zalążkiem rozwoju usług towarzyszących 
(gastronomia, hotele, kultura). W Katowicach w 2012 roku zorganizowano 1000 wydarzeń. Prowadzone były także 
projekty badawcze odnoszące się do przemysłu spotkań – poprosić o raport z tych badań (!!!).  

 Należy zatem „wyciągnąć” wszystko z dokumentów wojewódzkich, krajowych – co wynika dla Katowic z punktu 
widzenia funkcji metropolitalnych. Należy w tej dziedzinie być ekspansywnym  

 Organizacja wydarzeń sportowych  

 Faktyczna jakość metropolitalna  

 Nowy obszar związany z designem. Konieczność stworzenia Klastra Designu Śląskiego, lub chociaż Klastra Kultury 

 Upublicznić nowe projekty, szczególnie innowacyjne, 

 Równocześnie położyć większy nacisk na liderów / animatorów działających w dzielnicach (promować unikalność) 
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Wyniki ankietyzacji – Urząd Miasta – pole strategiczne „Jakość życia”  

 

Jaka jest aktualność zapisów strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym jakości życia?  

Zapisy strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym jakość życia Mała Przeciętna Duża 

Katowice miastem, w którym w wysokim stopniu zaspokojono potrzeby mieszkańców 
związane z ekologicznym środowiskiem zamieszkania, usługami zdrowotnymi, 
edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowo – rekreacyjnymi oraz bezpieczeństwem 
publicznym  

1 4 5 

Katowice miastem przyjaznym dla ludzi we wszystkich grupach wiekowych 
umożliwiającym swobodę wyboru i realizacji różnych stylów życia  

1 5 4 

Katowice miastem, w którym stworzono warunki wyrównywania szans dla osób 
wymagających opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – 
ekonomicznego, marginalizacji i wykluczenia  

2 4 4 

Katowice miastem, w którym zredukowano dysproporcje w warunkach zamieszkania 
między poszczególnymi dzielnicami i udanym procesom społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej rewitalizacji poddano stare dzielnice mieszkaniowe  

 2 8 

Katowice miastem, w którym zahamowano i odwrócono niekorzystne tendencje 
demograficzne – spadek liczby mieszkańców spowodowany ujemnym przyrostem 
naturalnym i migracją (zwłaszcza wykształconych ludzi młodych)  

 1 9 

 
Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących strategicznej wizji rozwoju Katowic  

w polu strategicznym jakość życia? 

 Do pkt. 1: Katowice miastem otwartym (w kontekście postaw partycypacyjnych i szerokich konsultacji 
społecznych), „miastem włączającym” 

 Do pkt. 1: wizję to zrealizowano nierównomiernie w poszczególnych dzielnicach  

 Do pkt. 2: Katowice miastem zatrzymującym ludzi młodych po studiach  

 Do pkt. 2: Katowice miastem dużej świadomości ekologicznej (w kontekście wiedzy ekologicznej mieszkańców nie 
tylko działań miasta na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego) 

 Do pkt. 2: nowe elementy, idee, „alternatywa” (off-owe style życia, off-owa kultura) 

 Do pkt. 3: Katowice miastem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych 

 Do pkt. 5: do tej pory nie odwrócono i nie zahamowano ogólnych tendencji i wydaje się to być raczej niemożliwe  

 Do pkt. 5: zróżnicowanie w poszczególnych dzielnicach  

 



142 

  

 
Jaka jest aktualność priorytetu i celów strategicznych w polu strategicznym jakość życia?  

 Zapisy priorytetu i celów w polu strategicznym jakość życia Mała Przeciętna Duża 

Priorytet Kształtowanie bezpiecznego środowiska zamieszkania, dostępności do 
różnorodnych usług i atrakcyjności przestrzeni publicznych  
w dzielnicach miasta  

 4 6 

Cel 1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo 
publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta  

 6 4 

Cel 2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju 
całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych 
dzielnic miejskich  

 4 6 

Cel 3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym 
osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, 
niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji  
i wykluczenia, dostępność do usług publicznych odpowiadających 
współczesnym standardom cywilizacyjnym  

 4 6 

Cel 4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni 
publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego 
czasu  

1 3 6 

 
Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących priorytetu i celów strategicznych  

w polu strategicznym jakość życia? 

 E-usługi, e-administracja, dostęp do Internetu,  

 Centra usług wspólnych 

 Internetowe elektroniczne systemy ułatwiające / udostępniające usługi 

 Bazy danych, narzędzia IT wspomagające szybką realizację zadań  

 Katowice miastem stanowiącym „bazę” dla rozwoju demograficznego  (żłobki, przedszkola) 

 Do pkt. 1. Zamiast „bezpiecznego środowiska zamieszkania” – „przyjazne środowisko zamieszkania i dobra 
dostępność do usług” 

 Cel 2 propozycja przeformułowania: Katowice miastem zrewitalizwoanych obszarów miejskich, 
poprzemysłowych, pokolejowych + uwaga co w zasadzie oznacza pojęcie „wzorcowo”? 

 Do celu 3: .. tworzącym ofertę usług publicznych dla osób 65+ 

 Do celu 4/lub nowy: … przygotowanie Centrum do procesów reurbanizacji  

 Dodać cel 5: Katowice miastem świadomych wartości ekologicznych mieszkańców z sukcesem wdrażającym 
zasady w życie codzienne 

 Dodać cel 6: Katowice miastem sprawnie funkcjonującej administracji wykorzystującej nowoczesne rozwiązania 
technologiczne 

 
Głosy w dyskusji: 

 Duża aktualność zapisów, podniesienie potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych 

 Nacisk na budownictwo komunalne (nie udało zrealizować potrzeb w zakresie budownictwa komunalnego, ok. 
3000 osób czeka na mieszkanie 

 Katowice to miasto które cechuje jedna z najwyższych liczb w zakresie wyroków eksmisyjnych  

 

 Zabezpieczenie osób niepełnosprawnych, kontynuacja projektów typu „door to door” 

 Konsultacje inwestycji miejskich z osobami niepełnosprawnymi  

 

 Katowice są miastem w którym poziom jakości życia nie jest najgorszy, ale należy dołożyć starań aby ta jakość 
polepszała się / rosła. Zatem celem jest wyższy poziom świadczenia usług + podnoszenie kompetencji w 
kształtowaniu standardów 

 myślenie w kategoriach społeczeństwa informacyjnego wraz z poprawą dostępu do e-administracji 
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 Katowice cechuje duża rozpiętość dochodów, 

 Zjawisko biedy pomimo posiadania pracy przez dwoje członków rodziny. Choć ta grupa osób jest stała 

 

 Problem zatrzymania absolwentów  

 

 Istnieje znaczące zróżnicowanie dzielnicowe w dostępie do żłobków, przedszkoli, pierwszych klas szkół 
podstawowych  

 

 Najgorsze trendy demograficzne cechują Śródmieście  

 

 Następuje wzrost rozpiętości ekologiczno-przestrzennej pomiędzy dzielnicami, pogłębienie zjawisk polaryzacji w 
tej dziedzinie, w tym komunikacyjnej  

 

 Ważne są także kwestie bezpieczeństwa publicznego w nowotworzonych przestrzeniach publicznych – co w 
konsekwencji będzie determinowało ich atrakcyjność 

 

 Większy nacisk na ofertę sportową w powiązaniu z wzbogaceniem jej różnorodności  

 Nadal duży nacisk na aktywność w dziedzinie muzyki, aktywizacji przestrzeni publicznych  

 Tworzenie przyjaznych centrów dzielnicowych, w tym dla osób starszych oraz niepełnosprawnych  

 

 

Wyniki ankietyzacji – Urząd Miasta – pole strategiczne „Centrum”  

 

Jaka jest aktualność zapisów strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym centrum?  

Zapisy strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym centrum Mała Przeciętna Duża 

Katowice miastem dysponującym jednym z najnowocześniejszych w kraju centrów 
miejskich, będącym wizytówką miasta i jednocześnie centrum Aglomeracji 
Górnośląskiej  

  8 

Katowice miastem cechującym się nowymi realizacjami urbanistyczno- 
architektonicznymi inicjowanymi w Centrum przez inwestorów zewnętrznych, w tym 
biznes i instytucje międzynarodowe, a także przez władze publiczne  

 1 7 

Katowice miastem, w którym kreacja Centrum odbywa się przy zachowaniu równowagi 
przestrzennej w układzie: centrum – dzielnice. Dominuje myślenie w kategoriach 
porządkowania całej przestrzeni miasta. Podtrzymany zostaje policentryczny charakter 
miasta oraz odrębność i specyfika wchodzących  
w jego skład dzielnic. 

 6 2 

 
Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących strategicznej wizji rozwoju Katowic  

w polu strategicznym centrum? 

 Miasto Katowice zdecydowanym liderem Aglomeracji Górnośląskiej  

 Katowice miasto ogrodów  

 Przestrzenie publiczne, zieleń, aktywne pierzeje, integracja transportu  

 Szlak moderny – promocja wizerunku osie „wschód-zachód” (oś nauki) 

 Centrum – to wymiar przestrzenny – podkreślenie w Strategii  

 Renowacja zabudowy o wartościach kulturowych w szczególności modernistycznych, która powinna być jedną z 
wizytówek miasta  

 Katowice miastem o dużym potencjale kulturowym 
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 Wygenerowanie przestrzeni publicznych o dużej aktywności w zakresie kultury, rekreacji z aktywnymi usługami na 
obrzeżach  

 Zabytki architektury modernistycznej – rewaloryzacja a także wykorzystanie w procesie kreowania wizerunku 

 Dostępność centrum – transport indywidualny – zbiorowy  

 
Jaka jest aktualność priorytetu i celów strategicznych w polu strategicznym centrum?  

 Zapisy priorytetu i celów w polu strategicznym centrum Mała Przeciętna Duża 

Priorytet Kształtowanie wielkomiejskiej zabudowy, przestrzeni publicznych  
o funkcjach kulturalnych i rozrywkowych oraz bram miasta  

 2 6 

Cel 1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, 
reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną,  
z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej  

 1 7 

Cel 2 Katowice miastem oferującym bogactwo usług kulturalnych  
i rozrywkowych zlokalizowanych w jego przestrzeni centralnej  
o wysokich walorach estetycznych  

 2 6 

Cel 3 Bramy Katowic zapewniają dogodny wjazd do miasta z wszystkich 
kierunków i kształtują jego pozytywny wizerunek zewnętrzny  

1 4 3 

 

Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących priorytetu i celów strategicznych polu 

strategicznym centrum? 

 Aktywne kreowanie życia m.in. kulturalnego w przestrzeni centralnej – menager Rynku  

 Większy nacisk na promowanie spędzania wolnego czasu, korzystanie ze strefy RONDO-RYNEK i strefy kultury  oraz ul. 
Mariackiej przez mieszkańców 

 Renowacja zabytkowej zabudowy obszaru Centrum  

 Renowacja południowej historycznej dzielnicy z zespołem zabudowy modernistycznej i funkcjonalistycznej  

 Przyjęcia założenia, aby nowe realizacje infrastrukturalne były możliwe o tyle, o ile będą wspierały rozwój centrum, 
będą pasowały do niego, a nie tylko dlatego, że jest wolne miejsce do zagospodarowania  

 Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie strefy Rondo-Rynek, tereny wzdłuż ul. Grundmana, tereny wolne po Hucie 
Baildon, obszar Pawła – Wodna – Górnicza  

 Do celu nr 2 – należy w celu dotyczącym wydarzeń w centrum dodać „oferującym bogactwo atrakcyjnych usług” 

 Propozycja dodania kolejnego celu – Katowice miastem koncentrującym funkcje akademickie (uczelnie wyższe + 
campus) w strefie centralnej  

 Kolejny cel: Centrum miasta Katowic miejscem dla MŚP dostarczającym usług i produktów dla mieszkańców i turystów  

 Kolejny cel: centrum miejsce integracji funkcji centro twórczych i mieszkaniowych  

 Katowice „miasto ogrodów” 

 Moderna 

 Przestrzenie publiczne  

 Dostępność centrum – integracja transportu indywidualnego i zbiorowego  

 Drogowy transport publiczny w centrum miasta  

 Centrum miasta przestrzenią o wysokiej jakości życia  

 

Głosy w dyskusji: 

 Z punktu widzenia wielkości inwestycji Katowice można uznać za miasto odporne  

 Istotna jest kwestia nieznajomości Strategii rozwoju miasta wśród mieszkańców, różnych grup zawodowych  

 Trudno jest zarzucić brak aktualności Strategii  

 W Strategii nie ma zapisów odnoszących się do „miasta ogrodów”, zatem istnieje konieczność ich uwzględnienia  

 Miasto zmieniło charakter, zielone, przyjazne rowerzystom, powstają plany dla poszczególnych dzielnic / części miasta  



145 

  

 Istnieje szlak związany z moderną  

 Istotne jest także kwestia, aby nowe strefy nie stały się „wyspami” w mieście, należy postawić na ich integrację z 
pozostałymi częściami miasta  

 Miasto Katowice ma bardzo czytelny układ przestrzenny np. strefa nauki, strefa kultury – pojawiają się nowe elementy 
tożsamości  

 Postrzeganie rozwoju Katowic z całym śródmieściem, w tym zabytkami modernistycznymi, funkcjonalistycznymi + tzw. 
instynkt nowoczesności + wykorzystanie tego dziedzictwa do budowania „miasta nowoczesnego” 

 Położenie nacisku na wykorzystanie dorobku modernistycznego – funkcjonalistycznego w nowej wizji rozwoju 
ponieważ nie ma takich przykładów w Polsce (pewne elementy znajdują się tylko w Gdyni i Warszawie) 

 Wyzwaniem są także tereny i obiekty poprzemysłowe, ale nie tylko te w centrum, także w innych dzielnicach, których 
rewitalizację miasto ma trudno „udźwignąć” np. huta w Szopienicach. Pytanie czy wszystko da się uratować? W 
przyszłości pojawi się kwestia zabudowy Kopalni Wieczorek. Jakie przestrzenie nie mogą być zmarnowane?  

 Obecna Strategia jest w dużym stopniu aktualna, inna sprawa wiąże się z jej sprawną realizacją i informowaniem o 
postępach  

 Wykorzystanie projektów „multimedialnych” typu „miasto ogrodów”, które są nośne i gromadzą wokół siebie inne 
projekty 

 Przygotowanie centrum do dużych inwestycji (infrastruktura, przestrzenie publiczne), ale brak promocji, może należy 
zrobić to lepiej. Ważna jest także promocja samej Strategii oraz kwestia jej skuteczności  

 Akcentowanie planów miejscowych (w skali mikro i makro) jako narzędzi – tzw. system miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego  

 Skupienie inwestycji niepowtarzalnych w centrum – inne centra miasta posiadają charakter wyłącznie „sub-centrów” 

 

Wyniki ankietyzacji – Urząd Miasta – pole strategiczne „Przedsiębiorczość”  

 

Jaka jest aktualność zapisów strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym przedsiębiorczość?  

Zapisy strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym przedsiębiorczość Mała Przeciętna Duża 

Katowice biznesowym i finansowym centrum Aglomeracji Górnośląskiej, silnym 
ośrodkiem biznesu Południowej Polski, miejscem lokalizacji siedzib renomowanych firm 
krajowych i zagranicznych  

 2 5 

Katowice miastem o wysokiej pozycji w zakresie technologii użytkowanych  
w ochronie środowiska oraz wzorcowej rewitalizacji terenów i obiektów 
poprzemysłowych  

 7  

Katowice siedzibą centrów badawczo-rozwojowych firm krajowych  
i międzynarodowych korporacji oraz miejscem efektywnej współpracy nauki  
i biznesu, której produktem jest transfer innowacji technologicznych, społecznych i 
organizacyjnych  

  7 

Katowice ośrodkiem silnego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i kreatywności oraz 
koncentracji przedsiębiorstw z branż zaawansowanych technologii  

  7 

Katowice ośrodkiem, w którym dynamicznie rozwija się innowacyjny sektor małych i 
średnich przedsiębiorstw stanowiący w znacznym stopniu o sile eksportowej 
zrestrukturyzowanej bazy ekonomicznej miasta  

  7 
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Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących strategicznej wizji rozwoju Katowic  

w polu strategicznym przedsiębiorczość? 

 Nowe zapisy do pkt. 1: przemysł informatyczny, centra usług wspólnych, przemysł muzyczny i design, przemysł 
medyczny 

 Katowice miastem dynamicznie rozwijającego się sektora nowoczesnych usług biznesowych  

 Kreatywność 

 W pkt. 1 dopisać „oraz atrakcyjnym rynkiem pracy” 

 Nowe zapisy do pkt. 2: w zakresie technologii energooszczędnych  

 Katowice miastem kultury wysokiej i przemysłów kreatywnych  

 Efektywność energetyczna (instytucje i firmy) 

 Pkt. 2 zawiera się w pkt. 4, zrezygnować z pkt. 2 ponieważ bardziej odnosi się do „jakości życia” 

 Nowe zapisy do pkt. 4: należy dopisać: „w tym centrów BPO, SSC” 

 Nowe zapisy do pkt. 5: tworzącym warunki korzystne, wyróżniające w skali kraju, dla powstawania nowych 
przedsiębiorstw  

 5 zapis skorygowałabym o wykreślenie „innowacyjnego” sektora małych i średnich przedsiębiorstw i nie 
wszystkie firmy tego typu muszą eksportować – mogą działać wewnątrz miasta 

 Społeczna odpowiedzialność biznesu (angażowanie się firm w rozwój lokalnej społeczności) 

 
 

Jaka jest aktualność priorytetu i celów strategicznych w polu strategicznym przedsiębiorczość?  

 Zapisy priorytetu i celów w polu strategicznym przedsiębiorczość Mała Przeciętna Duża 

Priorytet Wzmacnianie aktywności przedsiębiorczej, infrastruktury biznesowej i 
transferu innowacji technologicznych  

 2 5 

Cel 1 Katowice miastem społeczności o wzmocnionych kompetencjach  
i umiejętnościach przedsiębiorczych oraz dysponującym nowoczesną 
infrastrukturą biznesową zorientowaną na powstawanie nowych firm i 
przyciąganie inwestorów  

  7 

Cel 2 Katowice ośrodkiem wysokiej koncentracji jednostek badawczo – 
rozwojowych tworzących silne środowisko innowacyjne o randze krajowej, 
zapewniające skuteczny transfer innowacji technologicznych do sektora 
przedsiębiorstw  

 1 6 

 

Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących priorytetu i celów strategicznych  

w polu strategicznym przedsiębiorczość? 

 Do pkt. 1: wzmocnienie innowacyjności opartej na nauce i kreatywności  

 Rozwój działalności kreatywnych charakterystycznych dla Katowic (design) 

 Należy wzmocnić proces uczenia postaw przedsiębiorczych nie tylko innowacyjnych. Objęcie opieką osoby 
posiadającej pomysł przedsięwzięcia + długotrwała / bieżąca asysta przy prowadzeniu przedsiębiorstwa  

 Proponuję również położyć nacisk na rolę Katowic jako „rynku pracy dla wykwalifikowanych”. Kiedy w Strategii 
jest wiele na temat uczelni, ośrodków badawczych, biznesu a nic o rynku pracy, który można pobudzać na różne 
sposoby  

 Do pkt. 2: Katowice miastem społeczności nowej gospodarki dysponującym … itd. lub „Katowice miastem o 
prężnych i inteligentnych branżach gospodarki odpornych na negatywne zmiany w otoczeniu 

 Katowice miastem w wysokim stopniu umiędzynarodowienia gospodarki  

 Przyciągające biznes międzynarodowy i korporacje transnarodowe oraz wspierające ekspansję firm krajowych 
(lokalnych) na rynki zagraniczne  

 Wzmocnienie aktywności przedsiębiorczej i indywidualnych mieszkańców Katowic (mikroprzedsiębiorstwa) 

 Rozwój nowych dziedzin (nanotechnologie, rozwiązania IT, e-administracja, e-usługi, ITS) 

 Centra usług wspólnych  
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 Nowoczesne usługi biznesowe  

 Systemowa obsługa sektora MŚP 

 Pole składa się z trzech części: (1) umiejętności, (2) intelekcie(?), (3) procesy. Może należałoby oddzielny cel 
wyłącznie do procesu, transferu technologii, która tak naprawdę jest trudno realizowany i dodatkowo 
niemonitorowany. Brak jest wiedzy o wdrożeniach lokalnych rozwiązań dla firm lokalnych 

 Dotyczy celu 2: „… tworzących silne środowisko innowacyjne o randze krajowej” - w dobie globalnej gospodarki 
innowacyjność na poziomie krajowym jest niewystarczająca, aby firma osiągnęła sukces w biznesie - obecnie 
konkurencja odbywa się na poziomie międzynarodowym  

 Cel 3: Katowice ośrodkiem wysokiej koncentracji firm zorientowanych na świadczenie usług dla ludności , w tym 
„kultury wysokiej” 

 

Głosy w dyskusji  

 Akcentowanie przedsiębiorczości, ale także nowych technologii, nanotechnologii, klaster nanotechnologii, 
Katowice jako dobre miejsce do rozwoju nanotechnologii, 

 Katowice jako miasto nowych i wysokich technologii lub miasto wysokiego transferu technologii 

 Konieczność stosowania indywidualnego podejścia dla korporacji (10%) oraz indywidualnego podejścia dla MŚP 
(85%), a jeszcze innego dla pozostałych 5% (handel detaliczny, firmy jednoosobowe) 

 Katowice miastem dynamicznie rozwijającego się sektora nowoczesnych usług biznesowych (międzynarodowych) 
np. Capgemini zatrudnienie 1500 osób (centra usług wspólnych, outsourcing procesów biznesowych / 
zaawansowane procesy biznesowe). Sektor ten istotnie wpływa na rozwój powierzchni biurowej w mieście  

 Dowartościowanie małego biznesu tzw. „zwykłego”, tzn. mikroprzedsiębiorstw, tworzenie miejsc pracy i 
świadczenie usług dla mieszkańców (wsparcie tego sektora) 

 Katowice jako rynek pracy dla wysokokwalifikowanej kadry / wysokiej jakości rynek pracy + zasygnalizowanie w 
Strategii kategorii „PRACY” + „RYNEK PRACY” w sensie kreowania atrakcyjnej oferty pracy  

 Brak działalności UM Katowice, tj. współpracy z sektorem MŚP, którego działalność dotyczy podstawowych 
dziedzin. Chodzi o to aby ich nauczyć, pokazać korzyści tj. przygotowanie na kolejny etap rozwoju MŚP 

 Zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu tj. zaangażowanie w sprawy miasta. To bardziej wiąże firmy 
miastem, ze względu na ich odpowiedzialność za jakąś jego część   

 Jakie problemy mają „zwykłe” MŚP ? Nikt tego nie wie/ kwestia doradztwa dla zwykłych firm / wspólne 
organizowanie się  

 Brak koordynacji oferty edukacyjnej pod potrzeby konkretnego przedsiębiorcy, brak analizy potrzeb rynku 
zgłaszanych przez rzeczywistych przedsiębiorców /komórka organizacyjna /  
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Wyniki ankietyzacji – Urząd Miasta – pole strategiczne „Transport i 

logistyka” 
 

Jaka jest aktualność zapisów strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym transport 
 i logistyka?  

Zapisy strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym  
transport i logistyka 

Mała Przeciętna Duża 

Metropolia Katowicka europejskim węzłem komunikacyjnym w transporcie drogowym, 
kolejowym i lotniczym  

 4 4 

Katowice miastem dysponującym sprawnym wewnętrznym układem komunikacyjnym, 
posiadającym rozwiniętą sieć powiązań wewnętrznych między poszczególnymi 
dzielnicami  

1 1 6 

Katowice miastem posiadającym Centrum wyłączone z ruchu tranzytowego  
z ograniczonym lokalnym ruchem samochodowym i rozwiniętą siecią parkingów  

1 3 4 

Katowice miastem zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, zapewniającym 
harmonijne połączenia komunikacji zbiorowej i indywidualnej w skali lokalnej, 
aglomeracyjnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej  

 2 6 

Katowice miastem dysponującym środkami transportu publicznego zapewniającymi 
bezpieczeństwo, szybkość i wysoki komfort podróżowania oraz minimalizację 
negatywnego oddziaływania na środowisko  

2 2 4 

 
Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących strategicznej wizji rozwoju Katowic  

w polu strategicznym transport i logistyka? 

 Obsługa transportowa obszaru Centrum – nowy model oparty o komunikację publiczną tramwajową  

 Strefa aktywnej mobilności – ruch pieszy i rowerowy  

 Katowice miastem transportu rowerowego (chodzi o funkcję alternatywną do rekreacji rowerowej) 

 Katowice miastem inteligentnych systemów transportowych  

 Nowym elementem mogłoby być stworzenie systemu transportu innego niż kołowy – system oparty na ciągach 
pieszych i rowerowych tak, aby rower był alternatywnym środkiem transportu (bezpiecznym, poprowadzonym przez 
enklawy zieleni) 

 Elementem ważnym dla Strategii miasta jest także rozwiązanie problemów parkingów zbiorowych 
(wielopoziomowych, podziemnych) 

 

Jaka jest aktualność priorytetu i celów strategicznych w polu strategicznym transport  
i logistyka?  

 Zapisy priorytetu i celów w polu strategicznym  
transport i logistyka 

Mała Przeciętna Duża 

Priorytet Stworzenie europejskiego centrum komunikacyjnego, sieci węzłów i 
punktów przesiadkowych oraz rozbudowa połączeń transportowych w 
przestrzeni miasta  

 2 6 

Cel 1 Katowice miastem dysponującym międzynarodowymi portami: lotniczym, 
kolejowym i autobusowym umożliwiającymi prowadzenie biznesu w skali 
globalnej oraz zwiększającymi swobodę ruchu turystycznego  

 4 4 

Cel 2 Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem zintegrowanego systemu 
transportu publicznego  

 1 7 

Cel 3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań 
komunikacyjnych między dzielnicami miasta  

 2 6 
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Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących priorytetu i celów strategicznych  

w polu strategicznym transport i logistyka? 

 Do celu 2: dookreślić: „inteligentne systemy transportu publicznego” 

 Do celu 3: dookreślić: „w tym system węzłów przesiadkowych oraz powiązań rowerowych”  

 Rozwój lotnictwa cywilnego / biznesowego  

 Rozwój i budowa kolei szybkiej  

 Kolej dużych prędkości przez Katowice 

 Szybka kolej regionalna  

 Nowe połączenie komunikacyjne: północ – południe 

 Optymalizowanie transportu publicznego (dostosowanie oferty przewozowej do zmieniających się potrzeb) 

 Katowicki Inteligentny System Transportu – nowoczesne technologie, system zarządzania ruchem, zintegrowanie 
różnych rodzajów transportu  

 Rower jako środek transportu  

 Aktywna mobilność – przestrzenie piesze  

 Rozwój Lotniska Muchowiec  

 Dynamiczna funkcja komunikacji aktywnej – rosnący udział tanich linii lotniczych  

 Stosowanie nowych technologii w transporcie – systemy ITS projekt ŚKUP 

 Dodać kolejny cel: Katowice miastem o Centrum przeznaczonym w znacznym stopniu dla ruchu pieszego oraz 
transportu publicznego (zachęcenie do zmiany trendów dojazdowych – z transportu prywatnego na publiczny) 

 

Głosy w dyskusji:  

 Nie ma potrzeby tworzenia centrów logistycznych w sensie centrów przeładunkowych - nie zależy nam na bazach 
składowania / przeładunku, bardziej na centrach operacyjnych  

 Zwrócić uwagę na zapisy nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego szczególnie 
w zamierzeniach rozwojowych: 

o Wzrost udziału komunikacji zbiorowej (dla centrum) 

o Odejście od komunikacji indywidualnej na rzecz komunikacji zbiorowej (dla centrum) 

o Zwiększenie ruchu  

o Konieczność zapewnienia spójności zapisów Strategii z zapisami nowego Studium  

 Konieczność dalszego rozwoju i integracji ścieżek rowerowych w powiązaniu z transportem zbiorowym  

 Będzie dokument „Polityka rowerowa” – rower postrzegany jako środek transportu „aktywnej mobilności” 

 Konieczność rozwiązania problemu parkowania  

 Wdrożenie systemów ITS-owskich oraz Śląskiej Karty Usług Publicznych (wdraża to KZK GOP) 

 Ważnym zagadnieniem jest zadbanie o przebieg kolei dużych prędkości przez Katowice w perspektywie 2014-2020 

 S-Bahn w strefie nauki + kolejka Balkan z /Nikiszowca do Centrum 
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Wyniki ankietyzacji – Podmioty zewnętrzne – część wspólna  

 

Jaka jest aktualność pól strategicznych i ich składowych zawartych w Strategii rozwoju miasta „Katowice 
2020”? 

Pola strategiczne i ich elementy składowe Mała Przeciętna Duża 

Metropolitalność ,w tym składowe: 1 3 3 

 funkcje metropolitalne 1 4 2 

 infrastruktura metropolitalna  1 3 3 

 wydarzenia kulturalne, naukowe, biznesowe o randze metropolitalnej  2 5 

Jakość życia, w tym składowe:  3 4 

 ekologiczne warunki życia  3 4 

 mieszkalnictwo  4 3 

 potencjał usługowy 1 1 5 

Centrum, w tym składowe: 1 2 4 

 dostępność komunikacyjna 1 3 3 

 walory urbanistyczno - architektoniczne, realizacje/ lokalizacje projektów 
urbanistyczno-architektonicznych 

1 2 4 

 nowe, metropolitalne funkcje centrum 1 2 4 

Przedsiębiorczość, w tym składowe:  2 5 

 nowa gospodarka Katowic  2 5 

 centra / przestrzenie biznesowe  4 3 

 infrastruktura biznesu  5 2 

Transport i logistyka, w tym składowe:  5 2 

 zewnętrzna dostępność komunikacyjna  4 3 

 wewnętrzne powiązania komunikacyjne  3 4 

 potencjał logistyczny  5 2 

 integracja transportowa miasta; transport zbiorowy i indywidualny 1 3 3 

 

Czy, a jeśli tak to jakie nowe pola strategiczne i ich elementy składowe warto wyróżnić? 

 Stworzenie systemu rowerów miejskich  

 Kreowanie większej liczby i ubogacanie przestrzeni publicznej typu Stawowa, Staromiejska, Mariacka 

 Realizacja w formach przestrzennych idei miasta ogrodów, jako oryginalnego wyróżnika centrum – skwery, małe 
parki, ogrody wertykalne, ogrody na dachach 

 Elementy promocji miasta , znajomość marki Katowice jako destynacji biznesowej przylotów-przyjazdowej dla 
turystów 

 Prace nad przedłużeniem linii tramwajowej na południowe dzielnice Katowic. 

 Polepszenie stanu dróg zwłaszcza przy rewitalizowanych terenach poprzemysłowych, które wciąż posiadają 
najniższą kategorię. Drogi te niejednokrotnie mogłyby stać się by-passem dla ruchu centralnego. 

 Uporządkowanie terenów należących do Miasta, które są przeznaczone pod tereny inwestycyjne, aby nie 
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sprawiały wrażenia terenów zapomnianych 

 Plany/Prace nad uzbrojeniem terenów poprzemysłowych w podstawowe media. 

 

Jaka jest aktualność wyzwań długofalowego rozwoju Katowic zawartych w Strategii rozwoju miasta Katowice 

2020? 

Wyzwania długofalowego rozwoju Katowic Mała Przeciętna Duża 

Zaistnienie Katowic wraz z innymi miastami Aglomeracji Górnośląskiej jako metropolii 
tej samej rangi, co Kraków i Wrocław 

 4 3 

Rewitalizacja społeczna i urbanistyczna zdegradowanych dzielnic Katowic oraz rozwój 
komunalnego, społecznego i komercyjnego budownictwa mieszkaniowego 

 2 5 

Wykreowanie Centrum miasta i ukształtowanie nowego sposobu użytkowania jego 
przestrzeni jako wizytówki Katowic i całej Aglomeracji Górnośląskiej 

  7 

Przemiana Katowic z ośrodka przemysłowego w ośrodek usług wyższego rzędu, w tym 
świadczonych dla gospodarki opartej na wiedzy 

1  6 

Ukształtowanie Katowic jako europejskiego węzła transportowego poprzez 
wykorzystanie transeuropejskich korytarzy transportowo-komunikacyjnych 

1 4 2 

 

Jakie są nowe wyzwania rozwoju Katowic? 

 Wykreowanie Katowic jako najważniejszego centrum konferencyjnego w Polsce (kongresy medyczne, wymiana 
naukowa) 

 Rozwój Katowic jako Centrum Kongresowego,  w którym odbywają się wydarzenia biznesowe o randze 
międzynarodowej sławiące Katowice poza Polska oraz rozwijające  turystykę biznesowa 

 Wykreowanie nowego, na bazie już istniejącego klubu sportowego, który byłby wizytówką miasta  

 Wspieranie efektywnej współpracy szkół i uczelni z przedsiębiorstwami (transfer technologii, poprawa 
efektywności kształcenia, zmniejszenie wskaźnika bezrobocia wśród absolwentów) 
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Wyniki ankietyzacji – Podmioty zewnętrzne – pole strategiczne 

„Metropolitalność”  

 

Jaka jest aktualność zapisów strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym metropolitalność?  

Zapisy strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym metropolitalność Mała Przeciętna Duża 

Katowice wraz z Krakowem i Ostrawą jednym z trzech biegunów śląsko – krakowsko – 
morawskiej europolii Europy Środkowej  

  2 

Katowice miastem metropolitalnym we współdziałaniu z innymi, centralnymi miastami 
Aglomeracji Górnośląskiej, obok takich metropolii Polski Południowej jak Kraków i 
Wrocław  

  2 

Katowice administracyjną, gospodarczą, kulturową i naukową stolicą Górnego Śląska 
XXI wieku  

  2 

Katowice ośrodkiem akademickim i badań naukowych w zakresie zaawansowanych 
technologii w takich dziedzinach jak biotechnologia, informatyka, mechatronika, 
elektronika, nanotechnologie  

  2 

Katowice silnym ośrodkiem kultury muzycznej, filmowej, teatralnej  
i plastycznej oraz multimediów  

 1 1 

Katowice organizatorem krajowych i międzynarodowych wydarzeń naukowych, 
kulturalno-rozrywkowych i sportowych  

  2 

 
Jaka jest aktualność priorytetu i celów strategicznych w polu strategicznym metropolitalność?  

 Zapisy priorytetu i celów w polu strategicznym metropolitalność Mała Przeciętna Duża 

Priorytet Rozwój uczelni wyższych, kultury wysokiej  

i zaawansowanych technologii  
  2 

Cel 1 Katowice interdyscyplinarnym ośrodkiem akademickim o renomie 
międzynarodowej generującym kapitał ludzki wysokiej jakości  

  2 

Cel 2 Katowice miastem funkcjonalno – przestrzennej integracji różnorodnych 
form działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni artystycznych i 
środowisk twórczych  

 1 1 

Cel 3 Katowice międzynarodowym ośrodkiem naukowo – badawczym  
i wdrożeniowym w zakresie zaawansowanych technologii  

  2 
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Wyniki ankietyzacji – Podmioty zewnętrzne – pole strategiczne „Jakość 

życia”  

 
Jaka jest aktualność zapisów strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym jakości życia?  

Zapisy strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym jakość życia Mała Przeciętna Duża 

Katowice miastem, w którym w wysokim stopniu zaspokojono potrzeby mieszkańców 
związane z ekologicznym środowiskiem zamieszkania, usługami zdrowotnymi, 
edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowo – rekreacyjnymi oraz bezpieczeństwem 
publicznym  

  2 

Katowice miastem przyjaznym dla ludzi we wszystkich grupach wiekowych 
umożliwiającym swobodę wyboru i realizacji różnych stylów życia  

 1 1 

Katowice miastem, w którym stworzono warunki wyrównywania szans dla osób 
wymagających opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – 
ekonomicznego, marginalizacji i wykluczenia  

 1 1 

Katowice miastem, w którym zredukowano dysproporcje w warunkach zamieszkania 
między poszczególnymi dzielnicami i udanym procesom społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej rewitalizacji poddano stare dzielnice mieszkaniowe  

 1 1 

Katowice miastem, w którym zahamowano i odwrócono niekorzystne tendencje 
demograficzne – spadek liczby mieszkańców spowodowany ujemnym przyrostem 
naturalnym i migracją (zwłaszcza wykształconych ludzi młodych)  

  2 

 
Jaka jest aktualność priorytetu i celów strategicznych w polu strategicznym jakość życia?  

 Zapisy priorytetu i celów w polu strategicznym jakość życia Mała Przeciętna Duża 

Priorytet Kształtowanie bezpiecznego środowiska zamieszkania, dostępności do 
różnorodnych usług i atrakcyjności przestrzeni publicznych  
w dzielnicach miasta  

 1 1 

Cel 1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo 
publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta  

 1 1 

Cel 2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju 
całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych 
dzielnic miejskich  

 1 1 

Cel 3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym 
osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, 
niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji  
i wykluczenia, dostępność do usług publicznych odpowiadających 
współczesnym standardom cywilizacyjnym  

 1 1 

Cel 4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni 
publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego 
czasu  

 1 1 
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Wyniki ankietyzacji – Podmioty zewnętrzne – pole strategiczne „Centrum”  

 

Jaka jest aktualność zapisów strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym centrum?  

Zapisy strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym centrum Mała Przeciętna Duża 

Katowice miastem dysponującym jednym z najnowocześniejszych w kraju centrów 
miejskich, będącym wizytówką miasta i jednocześnie centrum Aglomeracji 
Górnośląskiej  

  1 

Katowice miastem cechującym się nowymi realizacjami urbanistyczno- 
architektonicznymi inicjowanymi w Centrum przez inwestorów zewnętrznych, w tym 
biznes i instytucje międzynarodowe, a także przez władze publiczne  

  1 

Katowice miastem, w którym kreacja Centrum odbywa się przy zachowaniu równowagi 
przestrzennej w układzie: centrum – dzielnice. Dominuje myślenie w kategoriach 
porządkowania całej przestrzeni miasta. Podtrzymany zostaje policentryczny charakter 
miasta oraz odrębność i specyfika wchodzących  
w jego skład dzielnic. 

 1  

 
Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących strategicznej wizji rozwoju Katowic  

w polu strategicznym centrum? 

 Powinny się w dokumencie strategii znaleźć elementy konkretne osadzone w specyfice Katowic, a nie ogólniki, 
które mogłyby się znaleźć w każdej strategii dużego miasta, np. wykorzystanie unikalnej w skali kraju szansy jaką 
jest możliwość nowej zabudowy w ścisłym centrum  

 
Jaka jest aktualność priorytetu i celów strategicznych w polu strategicznym centrum?  

 Zapisy priorytetu i celów w polu strategicznym centrum Mała Przeciętna Duża 

Priorytet Kształtowanie wielkomiejskiej zabudowy, przestrzeni publicznych  
o funkcjach kulturalnych i rozrywkowych oraz bram miasta  

  1 

Cel 1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, 
reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną,  
z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej  

  1 

Cel 2 Katowice miastem oferującym bogactwo usług kulturalnych  
i rozrywkowych zlokalizowanych w jego przestrzeni centralnej  
o wysokich walorach estetycznych  

 1  

Cel 3 Bramy Katowic zapewniają dogodny wjazd do miasta z wszystkich 
kierunków i kształtują jego pozytywny wizerunek zewnętrzny  

 1  

 

Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących priorytetu i celów strategicznych polu 

strategicznym centrum? 

 Tworzenie miejsc o unikalnym charakterze, tj. powiązanych przestrzeni publicznych, zabudowy i funkcji 
usługowych w pierzejach oraz programu aktywności 
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Wyniki ankietyzacji – Podmioty zewnętrzne – pole strategiczne 

„Przedsiębiorczość”  

 

Jaka jest aktualność zapisów strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym przedsiębiorczość?  

Zapisy strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym przedsiębiorczość Mała Przeciętna Duża 

Katowice biznesowym i finansowym centrum Aglomeracji Górnośląskiej, silnym 
ośrodkiem biznesu Południowej Polski, miejscem lokalizacji siedzib renomowanych firm 
krajowych i zagranicznych  

 1 2 

Katowice miastem o wysokiej pozycji w zakresie technologii użytkowanych  
w ochronie środowiska oraz wzorcowej rewitalizacji terenów i obiektów 
poprzemysłowych  

 1 2 

Katowice siedzibą centrów badawczo-rozwojowych firm krajowych  
i międzynarodowych korporacji oraz miejscem efektywnej współpracy nauki  
i biznesu, której produktem jest transfer innowacji technologicznych, społecznych i 
organizacyjnych  

 1 2 

Katowice ośrodkiem silnego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy  
i koncentracji przedsiębiorstw z branż zaawansowanych technologii  

 1 2 

Katowice ośrodkiem, w którym dynamicznie rozwija się innowacyjny sektor małych i 
średnich przedsiębiorstw stanowiący w znacznym stopniu o sile eksportowej 
zrestrukturyzowanej bazy ekonomicznej miasta  

 2 1 

 
Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących strategicznej wizji rozwoju Katowic  

w polu strategicznym przedsiębiorczość? 

 postawienie na branże: automatyka + przemysł maszynowy dla przemysłu energetycznego (elektrownie, górnictwo) + 
informatyka  

 akcentowanie rozwoju bioinżynierii 

 poprawić i tworzyć warunki dla rozwoju firm technologicznych  

 poprawić zagadnienia związane z wdrażaniem Strategii rozwoju Katowic, jest dobrze w zapisach, gorzej z 
wykonaniem. Występuje duże rozdrobnienie działań, które nie zawsze składają się w całość.  

 Dlaczego nikt z Urzędu miasta nie uczestniczy w coczwartkowych spotkaniach z przedsiębiorcami w Parku Euro-
Centrum? Brak przepływu informacji! 

 Przyspieszenie prac administracyjnych dla czynności typowych / powtarzalnych, których nadawcą są przedsiębiorczy, 
osoby prywatne  

 Centralizacja biur, wydziałów, referatów Urzędu Miasta (koncentracja w jednym miejscu w celu usprawnienia 
dostępu) 

 

Jaka jest aktualność priorytetu i celów strategicznych w polu strategicznym przedsiębiorczość?  

 Zapisy priorytetu i celów w polu strategicznym przedsiębiorczość Mała Przeciętna Duża 

Priorytet Wzmacnianie aktywności przedsiębiorczej, infrastruktury biznesowej i 
transferu innowacji technologicznych  

  3 

Cel 1 Katowice miastem społeczności o wzmocnionych kompetencjach  
i umiejętnościach przedsiębiorczych oraz dysponującym nowoczesną 
infrastrukturą biznesową zorientowaną na powstawanie nowych firm i 
przyciąganie inwestorów  

  3 

Cel 2 Katowice ośrodkiem wysokiej koncentracji jednostek badawczo – 
rozwojowych tworzących silne środowisko innowacyjne o randze krajowej, 
zapewniające skuteczny transfer innowacji technologicznych do sektora 
przedsiębiorstw  

 1 2 
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Wyniki ankietyzacji – Podmioty zewnętrzne  – pole strategiczne „Transport 

i logistyka” 

 

Jaka jest aktualność zapisów strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym transport 
 i logistyka?  

Zapisy strategicznej wizji rozwoju Katowic w polu strategicznym  
transport i logistyka 

Mała Przeciętna Duża 

Metropolia Katowicka europejskim węzłem komunikacyjnym w transporcie drogowym, 
kolejowym i lotniczym  

1   

Katowice miastem dysponującym sprawnym wewnętrznym układem komunikacyjnym, 
posiadającym rozwiniętą sieć powiązań wewnętrznych między poszczególnymi 
dzielnicami  

  1 

Katowice miastem posiadającym Centrum wyłączone z ruchu tranzytowego  
z ograniczonym lokalnym ruchem samochodowym i rozwiniętą siecią parkingów  

 1  

Katowice miastem zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, zapewniającym 
harmonijne połączenia komunikacji zbiorowej i indywidualnej w skali lokalnej, 
aglomeracyjnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej  

1   

Katowice miastem dysponującym środkami transportu publicznego zapewniającymi 
bezpieczeństwo, szybkość i wysoki komfort podróżowania oraz minimalizację 
negatywnego oddziaływania na środowisko  

 1  

 
Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących strategicznej wizji rozwoju Katowic  

w polu strategicznym transport i logistyka? 

 Łatwe i szybkie skomunikowanie drogowe i kolejowe Miasta Katowice jako stolicy województwa i aglomeracji z 
Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice 

 
 

Jaka jest aktualność priorytetu i celów strategicznych w polu strategicznym transport  
i logistyka?  

 Zapisy priorytetu i celów w polu strategicznym  
transport i logistyka 

Mała Przeciętna Duża 

Priorytet Stworzenie europejskiego centrum komunikacyjnego, sieci węzłów i 
punktów przesiadkowych oraz rozbudowa połączeń transportowych w 
przestrzeni miasta  

1   

Cel 1 Katowice miastem dysponującym międzynarodowymi portami: lotniczym, 
kolejowym i autobusowym umożliwiającymi prowadzenie biznesu w skali 
globalnej oraz zwiększającymi swobodę ruchu turystycznego  

 1  

Cel 2 Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem zintegrowanego systemu 
transportu publicznego  

  1 

Cel 3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań 
komunikacyjnych między dzielnicami miasta  

  1 
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Jakie nowe elementy powinny znaleźć się w zapisach dotyczących priorytetu i celów strategicznych  

w polu strategicznym transport i logistyka? 

 J.w. czyli: łatwe i szybkie skomunikowanie drogowe i kolejowe Miasta Katowice jako stolicy województwa i 
aglomeracji z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice 

 

Lista wydziałów Urzędu Miasta Katowice oraz podmiotów zewnętrznych 

uczestniczących w badaniu ankietowym 

 

Urząd Miasta Katowice  

Prezydent Miasta 

Doradca Prezydenta ds. Architektury i Urbanistyki - Architekt Miasta 

Koordynator Projektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe  

MZUM Katowice 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Strategicznych 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych  

Pełnomocnik Prezydenta ds. Przebudowy Strefy Rondo-Rynek 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Wspierania Innowacyjności  

Wydział Budynków i Dróg 

Wydział Edukacji  

Wydział Funduszy Europejskich 

Wydział Informatyki  

Wydział Inwestycji  

Wydział Kształtowania Środowiska 

Wydział Kultury  

Wydział Planowania Przestrzennego  

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 

Wydział Polityki Społecznej  

Wydział Promocji 

Wydział Rozwoju Miasta 

Wydział Sportu i Turystyki  

Wydział Spraw Obywatelskich 

Wydział Zarządzania Kryzysowego 
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Podmioty zewnętrzne 

Górnośląski Park Przemysłowy 

GTL 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Piotr Wojaczek) 

Park Naukowo-Technologiczny EURO CENTRUM  

Śląski Uniwersytet Medyczny  

TUP o/Katowice 

 

Ocena skuteczności zadań inwestycyjnych WPI względem celów 

strategicznych 

Pole strategiczne „Metropolitalność” 

Zadania inwestycyjne Cel 1 Cel 2 Cel 3 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka 1 1 1 

Budowa Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego 
Uniwersytetu Śląskiego w K-cach 

1 0 0 

Modernizacja budynku Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii 
Materiałowej i Metalurgii w K-cach 

1 0 1 

Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach obiektów 
dydaktycznych i kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenów 
zielonych na otwarty park form przestrzennych 

1 1 0 

Modernizacja budynku Rektoratu Akademii Muzycznej w Katowicach 
1 0 0 

Modernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach przy ul. 1 Maja 50 

1 0 0 

Termomodernizacja budynków uczelni AWF im. Jerzego Kukuczki 1 0 0 

Modernizacja obiektu 'Spodek" w Katowicach 0 1 0 

Suma  7 3 2 

Stopień realizacji celu  64% 27% 18% 
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Pole strategiczne „Jakość życia” 

Zadania inwestycyjne  Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 

Ścieżki rowerowe, spacerowe     
Ścieżki rowerowe  0 1 1 1 

Bulwary Rawy 0 1 1 1 

Obiekty sportowo-rekreacyjne  
    

Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi kompleksu obiektów sportowych przy ul. 
11 Listopada 

0 1 1 0 

Gospodarka mieszkaniowa  
    

Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych 0 0 1 0 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków 
komunalnych rozpoczynane w 2010 r.  

0 0 1 0 

Budownictwo mieszkaniowe - TBS  0 0 1 0 

Budownictwo mieszkaniowe - komunalne 0 0 1 0 

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gościnnej 7a 0 0 1 0 

Informatyzacja i administracja publiczna     
Informatyzacja Urzędu  0 0 1 0 

Budowa Miejskiej sieci teleinformatycznej 0 0 0 0 

Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 0 0 1 0 

Termomodernizacja segmentu "A" budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. 
Francuskiej 70 

1 0 0 0 

Modernizacja portalu internetowego Urzędu Miasta   0 0 1 0 

Bezpieczeństwo publiczne      
Centrum Powiadamiania Ratunkowego  1 0 1 0 

Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej 1 0 1 0 

Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej 7 1 0 1 0 

Monitoring wizyjny w obszarze ulic Raciborska - Kozielska  1 0 1 0 

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy 0 0 0 0 

Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szopienicach  1 0 1 0 

System płatności masowych  0 0 1 0 

Infrastruktura edukacyjna      
Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Wiosny Ludów 22 0 1 1 0 

Szkoła Podstawowa nr 45 0 1 1 0 

Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Sobańskiego 86 0 1 1 0 

Szkoła Podstawowa nr 53 przy pl. Wyzwolenia 18  0 1 1 0 

Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Bolesława Krzywoustego 11 0 1 1 0 

Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw  0 1 1 1 

Integracyjne place zabaw dla dzieci 0 1 1 1 

Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Malczewskiego 1 0 1 1 0 

Miejskie Przedszkole nr 72 przy ul. Bielskiej 1 0 1 1 0 

Gimnazjum nr 7  
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8) przy ul. Gliwickiej 276 

0 1 1 0 

Gimnazjum nr 11  
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12) przy ul. Deszczowej 14 

0 1 1 0 

Gimnazjum nr 23 przy ul. Medyków 27 0 1 1 0 

Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21 0 1 1 1 

Zespół Szkół Specjalnych nr 10 przy ul. ks. bpa Bednorza 13 0 1 1 0 

Zespół Szkół Specjalnych nr 12 przy ul. Kołobrzeskiej 8 0 1 1 0 
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Zadania inwestycyjne  Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łętowskiego 6a na Poradnię Psychologiczno - 
Pedagogiczną nr 2 

0 1 1 0 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 16 przy ul. Rolnej 22 0 1 1 0 

Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w K-cach 0 1 1 0 

Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych i powiatowych 
obiektów oświatowych w K-cach 

0 1 1 0 

Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3  0 1 1 1 

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach ul. 
Witosa 

1 1 1 0 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach przy ul. 
Marcinkowskiego 17 

1 1 1 0 

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Katowicach przy 
ul. Wróblewskiego 42 

1 1 1 0 

Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu 0 0 0 0 

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 0 1 1 0 

Opieka zdrowotna      
Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach  0 1 1 0 

Gospodarka wod-kan     
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście K-ce (zad.wł.gminy)  1 1 1 0 

Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum - I etap i II 
etap 

1 1 1 0 

Kanalizacja w rejonie Starego Giszowca - II etap 1 1 1 0 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja dróg w rejonie ulic Armii 
Krajowej, Asnyka, Wczasowej 

1 1 1 0 

Kolektor kanalizacyjny S-3 1 1 1 0 

Kolektor do oczyszczalni Radocha 1 1 1 0 

Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Gliwickiej  1 1 1 0 

Kanalizacja sanitarna w ul. Bałtyckiej nr 97 - 103 1 1 1 0 

Kanalizacja wzdłuż ul. Konduktorskiej  1 1 1 0 

Kanalizacja w ul. Krótkiej i Borowej 1 1 1 0 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Os. Adama 1 1 1 0 

Kanalizacja w ul. Jastrzębiej 1 1 1 0 

Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy 0 0 0 0 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Pięknej i ul. Mikołowskiej 1 1 1 0 

Przebudowa kanalizacji w ul. Rataja 1 1 1 0 

Rewitalizacja rzeki Kłodnicy 1 1 0 0 

Gospodarka odpadami      
System oczyszczania spalin Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych 1 1 1 0 

Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna 1-wszej kwatery składowiska 
odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w K-cach 

1 1 1 0 

Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach 0 0 0 0 

Budowa Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów 0 0 0 0 

Ochrona przed hałasem i oświetlenie      
Budowa ekranów akustycznych  1 1 1 0 

Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego  1 0 1 1 

Realizacja budowy oświetlenia ulicznego 1 0 1 1 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe   
    

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap III 
ul.Marcinkowskiego-Braci Stawowych  (TBS) 

0 1 0 0 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Sławka - Rataja (TBS),  0 1 0 0 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / 
Boya - Żeleńskiego, Zawilców 

0 1 0 0 

Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. 0 1 0 0 
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Zadania inwestycyjne  Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 

Kopaniny Lewe 

Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - "Osiedle Świerkowe" przy ul. 
Twardej - Kruczej 

0 1 0 0 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla II etapu osiedla 
mieszkaniowego przy ul. Panewnickiej 

0 1 0 0 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bażantów, w tym II etap 0 1 0 0 

Os. Bażantów II etap - zadanie EBI 0 1 0 0 

Os. Bażantów II etap - Układ drogowy w rejonie ul. Bażantów - Zabłockiego 0 1 0 0 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary 
Rawy-etap IV ul. 1 Maja, Boh.Monte Cassina  

0 1 0 0 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. 
Koszykowej  

0 1 0 0 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla mieszkaniowego 
"Dębowe Tarasy" w rejonie ul. Ściegiennego 

0 1 0 0 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ulicami Krokusów i 
Konwalii 

0 1 0 0 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. 
Zwoźniakowej i E. Makuli  

0 1 0 0 

Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - w rejonie ul. Zamiejskiej - 
Panewnickiej 

0 1 0 0 

Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - przy ul. Stabika - Bukszpanowej 0 1 0 0 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej 0 0 0 0 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka 0 1 0 0 

Przestrzenie publiczne      
Budowa pomnika J.Pawła II i przebudowa pl. Jana Pawła II 0 1 1 1 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jankego - Szewskiej 0 1 1 1 

Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej 0 1 1 1 

Kultura      
Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Gliwickiej 214  0 1 1 0 

Miejski Dom Kultury "Zawodzie" - filia "Bogucice" i przy Marcinkowskiego 13 0 1 1 0 

Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" 0 1 1 0 

Modernizacja obiektu użytkowego przy ul. Tysiąclecia 5 dla potrzeb Młodzieżowego Domu 
Kultury 

0 1 1 0 

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 16 przy ul. Wajdy 21 0 1 1 0 

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 14 przy ul. Piastów 20 0 1 1 0 

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 32 przy ul. Grzyśki 19 b 0 1 1 0 

Sport i rekreacja      
Ośrodek wypoczynkowy "Bolina" 0 1 1 1 

Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach 0 1 1 1 

Modernizacja stadionu "Koszutka", przy ul. Grażyńskiego  0 1 1 1 

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na os. Witosa 0 1 1 1 

Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zamkowej  0 1 1 1 

Tor saneczkowy w Parku im. T. Kościuszki 0 1 1 0 

Boisko sportowe w Zarzeczu przy ul. Stellera 0 1 1 1 

Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno - technicznym przy ul. Siwka 0 1 1 1 

Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów 
oświatowych w Katowicach w 2009 r. 

0 1 1 1 

Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya-Żeleńskiego 0 1 1 1 

Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy (dalej 14-16) 0 0 0 0 

Kąpielisko "Zadole" przy ul. Wczasowej 8 0 1 1 1 

Hala sportowa przy ul. Granicznej 46 0 1 1 0 

Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej (dalej 7-14) 0 1 1 1 

Boisko treningowe przy ul. Sołtysiej  0 1 1 1 

Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 0 1 1 1 
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Zadania inwestycyjne  Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 

Modernizacja obiektu 'Spodek" w Katowicach  0 1 1 0 

Modernizacja basenów na kąpielisku Bugla. 0 1 1 1 

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. 
Gliwickiej 

0 1 1 1 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy al. Księżnej Jadwigi Śląskiej 0 1 1 1 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Piastów 5, 7 pod funkcje sportowo-rekreacyjne 0 1 1 1 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Grabskiego 0 1 1 1 

Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach  0 1 1 1 

Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w K-cach 0 1 1 1 

Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku  0 0 0 0 

Suma  29 96 94 31 

Stopień realizacji celu  24% 78% 76% 25% 

 

Pole strategiczne „Centrum” 

Zadania inwestycyjne  Cel 1 Cel 2 Cel 3 

Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice, w tym: 1 1 0 

Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej 1 1 0 

Etap II - Strefa Rondo-Rynek 1 1 0 

Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Pl. Szewczyka 1 0 0 

Inne (związane ze strefą śródmiejską) 1 0 0 

Bulwary Rawy 1 0 0 

Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej 1 0 0 

Modernizacja budynku przy pl. Wolności 12a 1 0 0 

Zagospodarowanie akwenu "Dolina Trzech Stawów" 0 0 1 

Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach 0 0 1 

Suma  8 3 2 

Stopień realizacji celu  89% 8% 6% 

 

Pole strategiczne „Przedsiębiorczość”  

Zadania inwestycyjne Cel 1 Cel 2 

Przygotowanie terenu dla inwestycji komercyjnych w rejonie Autostrady A4 i ul. 
Kochłowickiej  

1 0 

Przygotowanie terenu dla budowy Parku Technologicznego w Katowicach 0 0 

Suma  1 0 

Stopień realizacji celu  50% 0% 
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Pole strategiczne „Transport i logistyka”  

Zadania inwestycyjne    Cel 1 Cel 2 Cel 3 

Przejście podziemne pod torami kolejowymi w ciągu ul. Zadole 0 0 1 

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska "Jantor" 0 0 1 

Połączenie drogowe układu komunikacyjnego Silesia City Center z ul. Jabłoniową (etap I) 0 0 1 

Droga łącząca ul. Wita Stwosza z terenami inwestycyjnymi w rej. hotelu "Diament"  0 0 1 

Przedłużenie ul. Malwy od ul. Kaczeńców do ul. Słonecznikowej - II etap 0 0 1 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja - przebudowy dróg gminnych 0 0 1 

Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, MCK i siedziby 
NOSPR 

0 1 1 

Kontynuacja przebudowy dróg gminnych   0 0 1 

Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych  0 0 1 

Przedłużenie ul. Szybowcowej 0 0 0 

Przedłużenie ul. Grundmanna na południe - w kierunku ul. Bocheńskiego oraz 
autostrady A4 w K-ach 

0 0 0 

Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach 0 0 0 

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z 
ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (pl. Powstańców Śl.) 

0 0 0 

Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja 0 0 1 

Układ komunikacyjny w rej. ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadyny w Katowicach 0 0 1 

Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-
wypoczynkowego Bugla w Katowicach 

0 0 0 

Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską  0 0 1 

Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodziu 0 0 0 

Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską 0 0 1 

Połączenie drogowe ul. Japońskiej z ul. Koreańską 0 0 0 

Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła 
z ul. Armii Krajowej.  Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86  autostradą 
A4wraz z rozbudową DK 86 oraz DK 81 Kościuszki - Murckowska 

0 0 0 

Obwodnica Siemianowic Śl. i Czeladzi - włączenie do układu drogowego Katowic 0 0 1 

Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej / Matejki do ul. Dworcowej  0 0 1 

Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon 0 0 1 

Przebudowa skrzyżowania ulic Ligocka – Załęska 0 0 1 

Budowa nowego przebiegu Drogi Krajowej Nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w 
Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu 

0 0 0 

Przebudowa ul. ks. Woźniaka 0 0 1 

Zmiana przebiegu Drogi Krajowej Nr 81 na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Murckowskiej 0 0 0 

Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym - Konduktorska  0 0 1 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych 0 0 1 

Drogowa Trasa Średnicowa 0 0 1 

Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego - ul. Murckowska - ul. Bagienna - II 
etap w ramach zadania "Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza" 

0 0 1 

Jezdnia serwisowa-zbiorcza zapewniająca obsługę komunikacyjną terenów po 
południowej stronie DTŚ, między węzłami "Mieszka" -"Gałeczki" 

0 0 1 

Budowa miejskiej infrastruktury drogowej i towarzyszącej dla Centrum Przesiadkowego 
Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej i Dalekobieżnej  

0 0 0 

Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w 
Katowicach - Zawodziu 

0 0 0 

Budowa zintegrowanego węzła autobusowego przy ul. Sądowej wraz z modernizacją 
przyległego układu drogowego - etap I 

0 0 0 

Modernizacja lotniska Muchowiec i budowa bazy  wraz z infrastrukturą dla Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego 

0 0 0 

Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice 0 0 0 
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Zadania inwestycyjne    Cel 1 Cel 2 Cel 3 

Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 1 0 

Modernizacją torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek – Zajezdnia 1 1 0 

Centrum Inteligentnych Systemów Transportowych CAIT 0 0 0 

Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli 
tramwajowej w Katowicach - Zawodziu 

0 0 0 

Suma  2 3 23 

Stopień realizacji celu  5% 8% 58% 
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Ocena skuteczności projektów współfinansowanych ze środków UE oraz 

innych źródeł zagranicznych względem celów strategicznych 

 
Pole strategiczne „Metropolitalność” 
 

Projekty  Cel 1 Cel 2 Cel 3 

Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych 1 0 1 

Kampania promocyjna turystyki biznesowej Katowic  0 1 0 

Kampania promocyjna turystyki biznesowej Katowic - etap II 0 1 0 

Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach 0 1 0 

Katowice - miasto wielkich wydarzeń  1 1 1 

Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. 
Rymarskiej 4 0 1 0 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 1 0 1 

Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w 
Katowicach 0 1 0 

Suma  3 6 3 

Stopień realizacji celu  27% 55% 27% 

 
Pole strategiczne „Jakość życia” 
 

Projekty Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 

Ścieżki rowerowe, spacerowe      
Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju 
turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103 

1 1 1 1 

Obiekty sportowo-rekreacyjne      
Sfery Aktywności Rodzinnej  1 1 1 1 

Informatyzacja i administracja publiczna     
Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS 1 1 0 0 

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) 0 0 1 0 

Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice 0 0 0 0 

Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług 
Administracji Publicznej - etap II 

0 0 1 0 

Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług 
Administracji Publicznej - etap III 

0 0 0 0 

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień 
zarządczych w Urzędzie Miasta 

0 0 1 0 

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej 0 1 1 0 

SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym 
województwa śląskiego: Miasto K-ce 

0 1 1 0 

Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WKatowicachiMAX) w  0 1 1 0 

Śląska Karta Usług Publicznych 0 1 1 0 

Bezpieczeństwo publiczne      
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w 
Katowicach 

1 1 0 0 

Kapitał ludzki      
Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i 
funkcjonowania w świecie 

0 0 1 0 

Znam - Rozumiem - Współdziałam 0 0 1 0 

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry oświatowej 0 0 1 0 

Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych 0 0 1 0 
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Projekty Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 

Staż szansą na pracę  0 0 1 0 

Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na 
lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Nr 59 w Katowicach 

0 0 1 0 

Aby start był łatwiejszy 0 0 1 0 

Comenius  0 0 1 0 

Leonardo da Vinci  0 0 1 0 

Grundvig 0 0 1 0 

Castles - where our common European values were born (LLP)  0 0 1 0 

A rainbow of frienship, Magic frames (LLP)  0 0 1 0 

Młodzież w działaniu  0 0 1 0 

Jugendliche in Europa - Soziokulturelle Bedingungen des Aufwachsens  0 0 1 0 

Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy 0 0 1 0 

A ja wolę to Przedszkole 0 0 1 0 

Otwórz Radosną Przyszłość  
0 1 0 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami 0 0 1 0 

Szkolny Ośrodek Kariery  
0 1 0 

Eco-tour 2.0 0 0 1 0 

Wymiana Młodzieży 2011 0 0 1 0 

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
i ogólnokszt.  

0 0 1 0 

Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15 - 25 lat 0 0 1 0 

Nowe perspektywy - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

0 0 1 0 

Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach  0 0 1 0 

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów 
ludzkich w Katowicach 

0 0 1 0 

Wymiana Młodzieży w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży 0 0 1 0 

Moc Twoich perspektyw zawodowych 0 0 1 0 

Współczesne techniki pomiarowe w geodezji ze szczególnym uwzględnieniem rynku 
irlandzkiego - praktyka zawodowa 

0 0 1 0 

Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej 0 0 1 0 

IT w służbie potrzebującym  0 0 1 0 

Eurokadry, Eurokadry II, Eurokadry III 0 0 1 0 

Europejskie stypendia dla studentów 0 0 1 0 

Europejskie stypendia dla uczniów 0 0 1 0 

Eurostypendium drogą do dyplomu 0 0 1 0 

Wsparcie dla młodych 0 0 1 0 

Program doradczo-aktywizujący 0 0 1 0 

Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces 0 0 1 0 

Pomocna dłoń 0 0 1 0 

Punkt pomocy koleżeńskiej 0 0 1 0 

Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery 0 0 1 0 

Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi 

0 0 1 0 

Aktywność - krok w stronę pracy  0 0 1 0 

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - 2010/2011 0 0 1 0 

Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15 - 25 lat 0 0 1 0 

Nowe perspektywy - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

0 0 1 0 

Ja Wam jeszcze pokażę…aktywne wsparcie szkoleniowo - doradcze dla osób po 45 roku 
życia pozostających bez pracy 

0 0 1 0 
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Projekty Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 

Infrastruktura edukacyjna      
Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 44 w Katowicach 0 1 1 1 

Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej Nr 67 z oddziałami 
integracyjnymi w Katowicach 

0 1 1 1 

Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 
w Katowicach 

0 1 1 0 

Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów 
Naukowych w Katowicach 

1 1 1 0 

Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - 
Mechanicznych w Katowicach 

1 1 1 0 

Rozbudowa bazy dydaktyczno - wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans 
na pobieranie nauki w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach 

0 1 1 0 

Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach 1 1 1 0 

Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach 

0 0 0 0 

Gospodarka odpadami      
Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie 
Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 

1 1 1 0 

Przestrzenie publiczne      
Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS 1 1 0 1 

Gospodarka wod-kan     
Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004 1 1 1 0 

Suma  10 18 65 5 

Stopień realizacji celu  14% 25% 90% 7% 

 
Pole strategiczne „Przedsiębiorczość”  
 

Projekty Cel 1 Cel 2 

Promocja inwestycyjna  
  

Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować  1 1 

Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - II etap 1 1 

Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap 1 1 

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) 1 0 

Przedsiębiorczość społeczna  
  

Sieć inkubatorów społecznej przedsiębiorczości 1 0 

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju dla Działania 3 "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - 
model funkcjonowania w sieci współpracy" 

0 1 

Poprawa kompetencji  
  

Bezpieczeństwo żywności i regionalny charakter jej przetwarzania - cechami przemysłu 
spożywczego w Unii Europejskiej 

1 0 

Przetwórstwo spożywcze w firmach brytyjskich ze szczególnym uwzględnieniem realizacji 
zasad GHP 

1 0 

Doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych handlowców 1 0 

Wszechstronność wykształcenia handlowca szansą na jego sukces zawodowy 1 0 

Żywność regionalna i tradycyjna częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego 1 0 

Projekt zdalnie sterowanej ręki 0 1 

Twój pomysł na firmę 1 0 

Suma  11 5 

Stopień realizacji celu  85% 38% 

 



168 

  

 
Pole strategiczne „Transport i logistyka” 
 

Projekty Cel 1 Cel 2 Cel 3 

Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie 1 1 1 

Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM 0 0 0 

Suma  1 1 1 

Stopień realizacji celu  50% 50% 50% 

 


