
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu Aktywności Lokalnej 
Dzielnicy Centrum w Mysłowicach na lata 2021-2023" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) 

§ 1. Przyjmuje się "Program Aktywności Lokalnej dla Dzielnicy Centrum w Mysłowicach na lata 2021-2023" 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Prezydent Miasta Mysłowice 
 
 

(-) Dariusz Wójtowicz 
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Wprowadzenie 

Mysłowice to miasto liczące 74 559 mieszkańców, w tym 38 590 kobiet oraz 35 969 mężczyzn (stan 
na koniec roku 2020, źródło: Raport o stanie Miasta Mysłowice za rok 2020, GUS). Liczy piętnaście 
dzielnic i dzieli się na część północną i południową. Pierwsza z nich jest silnie uprzemysłowiona  
i zurbanizowana, o wysokiej gęstości zaludnienia, w której mieszka ok. 67% ogólnej liczby ludności 
Mysłowic. Przestrzenie publiczne o randze ogólnomiejskiej zlokalizowane są w tej części i skupione 
przede wszystkim w dzielnicach: Stare Miasto, Piasek i Centrum. Tutaj jest też największe 
nagromadzenie organizacji, firm usługowych i handlowych oraz przemysłu. Część północna od części 
południowej odgrodzona jest autostradą A4, która stanowi jednocześnie barierę integracyjną. 
Południe charakteryzuje zabudowa rozproszona i obejmuje 73,44% powierzchni miasta.  
W przeciwieństwie do części północnej nie posiada wykrystalizowanej struktury przestrzenno-
funkcjonalnej. 

Zgodnie z diagnozą środowiskową przedstawioną w Miejskim Planie Rewitalizacji na lata 2016 - 
2020+ wiele dzielnic zmaga się z ujemnym przyrostem naturalnym, odpływem ludzi oraz zjawiskiem 
starzenia się społeczeństwa. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w mieście, na koniec roku 2020, 
wynosiła 16.125 co stanowiło 21,63% mieszkańców ogółem. Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu 
Statystycznego ta grupa wiekowa będzie się powiększać, co będzie się wiązało z większymi 
wydatkami na pomoc społeczną. Od paru lat obserwuje się spadek osób korzystających ze wsparcia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. 
ludności w roku 2017 to 302 osoby a w 2020 r. – 219 osób), jednak pogłębiający się proces starzenia 
się społeczeństwa może tę sytuację zmienić. Obrazuje to m.in. poniższe zestawienie pokazujące 
powody przyznawania świadczeń dla rodzin w roku 2020, gdzie najczęściej występującą przyczyną 
jest niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba (przeważnie występujące wśród osób 
starszych): 

PRZYCZYNA LICZBA 
RODZIN 

Ubóstwo 269 

Bezdomność 86 

Wielodzietność 28 

Bezrobocie 319 

Niepełnosprawność 390 

Długotrwała lub ciężka choroba 421 

Ochrona macierzyństwa 35 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego 

229 

Alkoholizm i narkomania 63 
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Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych na koniec września 2021 r. wynosiła 1.578 osób (w tym 917 kobiet), na koniec 
grudnia 2020 r. 1.734 osób (w tym 981 kobiet), a na koniec grudnia 2019 r. – 1.230 os. (w tym 748 
kobiet). Głównej przyczyny wzrostu osób bezrobotnych w roku 2020 i 2021 można się dopatrywać  
w sytuacji wywołanej pandemią.  I tak zgodnie z danymi PUP w Mysłowicach: „W łącznej liczbie 
napływu osób bezrobotnych największy udział stanowiły osoby, które utraciły pracę – 90,83% 
zarejestrowanych. Również znaczna część bezrobotnych zarejestrowanych, to osoby, które po raz 
kolejny zgłosiły się do urzędu celem uzyskania statusu osoby bezrobotnej – 76,12%. Najmniejsza 
populację wśród rejestrujących się bezrobotnych stanowiły osoby dotychczas niepracujące – 9,17 %.” 
Do innych przyczyn bezrobocia możemy zaliczyć poziom wykształcenia – w roku 2020 najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym – 534 oraz z zasadniczym 
zawodowym – 441 osób. Nie bez wpływu pozostaje także stosunkowo niska aktywność gospodarcza  
w Mysłowicach. 

Obszarami, które zgodnie z mysłowickim planem rewitalizacji, najbardziej wymagają rewitalizacji ze 
względu na intensyfikację wielu problemów wśród społeczności lokalnej oraz ze względu na stan 
techniczny infrastruktury miejskiej są trzy dzielnice: Piasek, Centrum i Stare Miasto.  

Niniejszy Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Centrum. Jako 
jeden ze wskazanych w MPR obszarów zmaga się m.in. z dużym udziałem osób  
z niepełnosprawnością, bezrobotnych i o niskim wykształceniu, wysoką przestępczością, 
niedostosowaną do osób starszych i niepełnosprawnych infrastrukturą miejską oraz pogłębiającym 
się wykluczeniem społecznym. 

Program Aktywności Lokalnej (PAL) jest narzędziem służącym rozwijaniu form integracji i aktywizacji 
społecznej oraz rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. W celu realizacji PAL, ośrodek 
pomocy społecznej, inna jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego lub organizacja 
pozarządowa może zainicjować partnerstwo lokalne. Program zakłada wspólne przedsięwzięcia 
lokalnych podmiotów w celu pobudzenia potencjału grup oraz społeczności lokalnych, a także 
włączanie ich w życie społeczne. Działania ukierunkowane są na organizowanie społeczności 
lokalnych poprzez: edukację społeczną, inicjowanie grup samopomocowych, zachęcanie 
mieszkańców do udziału w lokalnych inicjatywach, promowanie wolontariatu, udostępnianie 
informacji o dostępnych usługach oraz budowanie mocnych więzi i relacji pomiędzy członkami 
społeczności, zarówno między mieszkańcami, jak i podmiotami działającymi w środowisku lokalnym. 
PAL skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności, 
czyli może być to grupa mieszkańców zamieszkująca, np. dzielnicę, gminę, wieś lub grupa zawodowa, 
społeczna. Cechą wspólną społeczności objętych takim Programem jest znalezienie się  
w niekorzystnym położeniu, są to osoby wykluczone społecznie lub zagrożone tym zjawiskiem.  

Zgodnie z powyższą definicją niniejszy Program Aktywności Lokalnej przedstawi dokładną analizę 
zarówno potencjału dzielnicy Centrum, jak i jej najsłabszych stron. Z przeprowadzonej analizy 
SWOT/TOWS wyłoni nam się koncepcja strategiczna, wizja, cele strategiczne oraz proponowane 
w PAL działania. Następnie zostanie przedstawiona grupa docelowa, realizatorzy i partnerzy 
wdrażający PAL, sposoby finansowania, monitorowania efektów i ewaluacji podjętych działań.  

 

Podstawa prawna do opracowania Programu 

W celu realizacji działań na rzecz aktywności społecznej zbiorowości lokalnej oraz w celu zapewnienia 

współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków 

społeczności lokalnej Dzielnicy Piasek, Miasto Mysłowice wraz z instytucjami istotnymi dla 

zaspokojenia potrzeb członków społeczności lokalnej dzielnicy Centrum.  
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Organizacje pozarządowe działające na terenie Mysłowic i województwa Śląskiego postanawiają 

zainicjować partnerstwo lokalne w celu realizacji Programu Aktywności Lokalnej, zwanego dalej 

„programem". 

Program skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej 

społeczności. Oznacza to, że w ramach Programu można prowadzić działania aktywizacyjne 

adresowane do osób mieszkających na pewnej przestrzeni, obejmującej obszar Dzielnicy Centrum 

Może to być środowisko grupy społecznej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających 

w okolicy. 

Podstawą prawną do opracowania Programu jest art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej  

(tekst jednolity, Dz.U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy lub rada powiatu, 

biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne 

programy pomocy społecznej. 

Zgodność Programu z dokumentami strategicznymi Mysłowic 

Program Aktywności Lokalnej można uznać za zintegrowany, gdy jest zgodny z innymi wieloletnimi 
planami rozwoju w tym uprzednio zatwierdzonymi przez samorząd dokumentami planistycznymi dla 
danego miasta. Niniejszy Program Aktywności Lokalnej jest ściśle powiązany z dokumentami 
strategicznymi Miasta Mysłowice. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze dokumenty wraz 
z wybranymi celami głównymi lub priorytetami, w które wpisują się niniejszy PAL.  

 

Dokument strategiczny Cel główny/ priorytety  

Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju Mysłowice 2020+ 

 Obszar priorytetowy III: Kapitał Społeczny 

Cel strategiczny III.2: Wyrównane szanse i włączenie społeczne. 

Miejski Program Rewitalizacji 
Miasta Mysłowice na lata 2016 - 
2020+ 

 Cel główny: Aktywizacja mieszkańców w celu wyeliminowania 
negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych oraz 
rewaloryzacja, zwiększenie aktywności gospodarczej i nadanie 
nowych zadań zdegradowanym terenom. 

Strategia rozwiązywania 
problemów społecznych w 
Mysłowicach na lata 2021-2023 

 Cele strategiczne: Tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji 
osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą zatrudnienia oraz 
tworzenie warunków rozwoju organizacji pozarządowych oraz 
społeczeństwa obywatelskiego 

 

 

Analiza potencjałów i zasobów 

Dzielnica Centrum sąsiaduje bezpośrednio z dzielnicami: Brzęczkowice-Słupna, Janów Miejski-Ćmok, 
Szopena-Wielka Skotnica, a od wschodu graniczy ze Starym Miastem. Rozwój urbanistyczny tej części 
miasta jest ściśle związany z funkcją jaką przemysł pełnił w Mysłowicach. Na potrzeby zapewnienia 
pracowników kopalni „Mysłowice” powstały osiedla robotnicze Rymera i Klachowiec, będące częścią 
obecnego Centrum. Na zabudowę dzielnicy składają się 3-4-kondygnacyjne kamienice z przełomu XIX 
i XX wieku, wysoka zabudowa wielorodzinna – głównie powojenne bloki, a także wille i domy 
jednorodzinne z różnych okresów, w tym budynki reprezentujące styl modernistyczny. Główną  
i najstarszą ulicą w Centrum jest ulica Mikołowska, która przechodzi przez środek dzielnicy łącząc 
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obie jej części. Istotnym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym przez tę dzielnicę Mysłowic jest 
droga krajowa DK79. 

Na terenie Centrum znajdują się ważne dla miasta zabytki. Jednym z nich jest budynek mieszkalny 
„Bauverein” wybudowany w 1915 r. przez Niemieckie Towarzystwo Budowlane, mieszczący się przy 
ul. Mikołowskiej.  Niegdyś był jednym z największych budynków mieszkalnych w Mysłowicach. 
Obecnie znajduje się w nim 170 lokali. Kamienica przy ul. Wyspiańskiego 3, wybudowana w stylu 
historycyzmu również jest wpisana do rejestru zabytków. Oba budynki są budynkami mieszkalnymi, 
odremontowanymi i w dobrym stanie technicznym. Ważnymi zabytkami są również kaplice grobowe 
znajdujące się na terenie starego cmentarza przy ul. Mikołowskiej - kaplica rodziny Klausów oraz 
księdza Markiefki. 

W dzielnicy umiejscowione są lokale handlowo-usługowe, w tym bary, restauracje, jest też sporo firm 
z branży motoryzacyjnej i transportowej. Na terenie dzielnicy znajduje się Szyb Wschodni Kopalni 
Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła. W jego bliskim sąsiedztwie znajdują się duże tereny 
przemysłowe, które stanowią znaczący potencjał dzielnicy m.in. ze względu na zainteresowanie 
przedsiębiorców do prowadzenia na ich obszarze działalności produkcyjnej i usługowej.   

W Centrum swoją siedzibę ma wiele instytucji publicznych, które tworzą grupę potencjalnych 
partnerów we wdrażaniu Programu Aktywności Lokalnej: 

● Rada Dzielnicy Mysłowice-Centrum, 
● Administracja „R” Rymera, 
● Powiatowy Urząd Pracy, 
● Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., 
● Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach, 
● Urząd Skarbowy w Mysłowicach, 
● Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 7, 
● Młodzieżowy Dom Kultury, 
● II Liceum Ogólnokształcące, 
● I Liceum Ogólnokształcące, 
● Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego, 
● Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bernarda Świerczyny, 
● Przedszkole nr 4, 
● Przedszkole nr 5, 
● Przedszkole nr 12, 
● Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital nr 1, 
● Poradnia weterynaryjna. 

Zarejestrowanych w obszarze Centrum jest ok. 20 organizacji pozarządowych i są to m.in.: 

● Polski Związek Niewidomych, okręg Śląski Chorzów, koło Mysłowice, 
● Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mysłowicach, który prowadzi Ośrodek 

Profilaktyczno-Terapeutyczny „Szansa”, 
● Śląski Związek Jujitsu, 
● Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, 
● Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Górnik", 
● Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "OGNIWO", 
● Fundacja Pomoc Szkole, 
● Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Mysłowice - PTTK Oddział 

w Mysłowicach, 
● Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno-Artystycznych „Amadeusz”, 
● Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO „Kościuszko”, 
● Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Mysłowice, 
● Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Mysłowice. 
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Diagnoza sytuacji problemowej 

Pomimo potencjału jaki kryje w sobie dzielnica Centrum, zarówno w infrastrukturze, jak i w ludziach, 
to z „Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Mysłowice na lata 2016 – 2020+” oraz z danych 
przekazanych przez miejskie instytucje wyłania nam się obraz terenu zdegradowanego, 
wymagającego zintensyfikowanych działań na rzecz społeczności lokalnej. Kumulują się tu liczne 
problemy społeczne oraz problemy z infrastrukturą mieszkalną, co bezpośrednio oddziałuje 
na społeczność i sposób jej postrzegania na zewnątrz. 

 

Demografia 

W 2013 r. w dzielnicy Centrum mieszkało 9607 osób, w 2015 r. – 9428, a w 2019 r. – 8771, a w 2020 
r. - 8898 osób. Mimo, że między 2015 a 2020 liczba mieszkańców drastycznie zmalała, to jednak  
w ostatnim czasie minimalnie wzrosła.  

Bardzo dużą grupą mieszkańców stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Mieszkańcy tej dzielnicy 
znajdujący się w tej grupie wiekowej stanowią jedną z najliczniejszych grup 65+ w całym mieście.  

Tabela 1 Struktura wieku mieszkańców dzielnicy Centrum w Mysłowicach, stan na dzień 20.05.2020 r. 

CENTRUM 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-17 lat 799 741 1540 

18-64 lat 2728 2743 5471 

65+ 684 1203 1887 

Ogółem 8898 

Źródło: dane udostępnione przez Urząd Miasta w Mysłowicach 
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Infrastruktura miejska 

W Centrum znajduje się 27% zasobów miejskich budynków. Wiele z nich ma niski standard i wymaga 
remontu. Budynki liczą kilkadziesiąt do ponad 100 lat. W związku z ciągłą eksploatacją i brakiem 
funduszy na remont postępuje ich degradacja. Proces ten pogłębia przemysł wydobywczy, który 
wywołuje szkody górnicze, a te – uszkodzenia infrastruktury miejskiej. Stan techniczny mieszkań 
znacząco wpływa na pojawianie się problemów społecznych. Życie w takim otoczeniu działa na 
mieszkańców demotywująco. 

Pomoc Społeczna 

Z danych udostępnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r. w dzielnicy Centrum 
z pomocy skorzystało 231 osób. Spośród trzech dzielnic wyznaczonych w miejskim LPR jako obszarów 
zdegradowanych wymagających rewitalizacji, to w dzielnicy Centrum jest największa grupa 
beneficjentów MOPS.  

Bezrobocie 

Z powodu bezrobocia MOPS udzielił pomocy 81 rodzinom. Mimo, że ta liczba ma od paru lat 
tendencję spadkową, to różnice są nieznaczne i wciąż liczba osób bezrobotnych jest duża.  
W połączeniu z niskim poziomem wykształcenia i wciąż niedużą liczbą firm przypadającą na jednego 
mieszkańca na tym terenie, daje nam to obszar pod tym względem wymagający zintensyfikowanych 
działań podnoszących poziom aktywności zawodowej. Wysoki stan bezrobocia jest niebezpieczny, 
ponieważ bardzo często przyczynia się do pojawiania się innych negatywnych zjawisk takich jak 
alkoholizm, przestępczość, w tym wandalizm. Niejednokrotnie brak zatrudnienia i stałego dochodu 
prowadzi do ubóstwa. Jest to również częsty problem zgłaszany przez mieszkańców w MOPS.  
Z powodu ubóstwa z pomocy społecznej w 2020 r. skorzystało 58 rodzin. 

Niepełnosprawność i długotrwała choroba 

Najczęściej z pomocy społecznej mieszkańcy Centrum korzystają z powodu niepełnosprawności – 112 
rodzin. Drugą po niej przyczyną jest długotrwała choroba (95 rodzin objętych wsparciem). Są to 
istotne problemy w tej społeczności. Podczas planowania wszystkich działań pod uwagę należy wziąć 
potrzeby i problemy szczególnie tej grupy osób, aby były w stanie uczestniczyć we wszystkich 
proponowanych aktywnościach w ramach Programu Aktywności Lokalnej. 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

Wiele razy z pomocy korzystały osoby, które zgłaszały problem bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych. Problem ten pojawia się najczęściej w rodzinach niepełnych, ale także 
wielodzietnych.  

 

Tabela 2 Przyczyny przyznania pomocy przez MOPS w Mysłowicach mieszkańcom  
dzielnicy Centrum w 2019 r. 

Lp. 

Przyczyny przyznania pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mysłowicach mieszkańcom dzielnicy Centrum w 2019 r. 

Każda rodzina może otrzymać pomoc jednocześnie z kilku powodów.  
Dane dotyczące powodów przyznania pomocy nie sumują się. 

Liczba 

rodzin 

1 Niepełnosprawność 112 
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2 Długotrwała choroba 95 

3 Bezrobocie 81 

4 Ubóstwo 58 

5 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  54 

6 Alkoholizm i narkomania 7 

7 Wielodzietność 6 

8 Ochrona macierzyństwa 6 

9 Bezdomność 4 

Źródło: dane udostępnione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach. 
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Analiza strategiczna SWOT/TOWS  

Analiza SWOT 

Tabela 3 Analiza SWOT dzielnicy Centrum w Mysłowicach. 

MOCNE STRONY Waga SŁABE STRONY Waga 

Społeczność lokalna zintegrowana choć 

ulegająca atomizacji  
0,2 

Duży udział osób z niepełnosprawnością 
0,1 

Silnie zurbanizowana część miasta z licznymi 

istotnymi instytucjami publicznymi i licznymi 

organizacjami pozarządowymi 
0,2 

Wysokie bezrobocie i niski poziom 

wykształcenia osób bezrobotnych  0,2 

Mieszkańcy posiadają duże poczucie 

tożsamości z miejscem  
0,3 

Duża przestępczość  
0,2 

Ważny szlak drogowy przechodzący przez tą 

dzielnicę (DK79)  
0,1 

Wykluczenie społeczne 
0,2 

Dobrze zlokalizowane tereny 

poprzemysłowe i duże zainteresowanie ich 

zagospodarowaniem na cele przemysłowe, 

handlowe i usługowe i rekreacyjne 

0,2 

Niski odsetek mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 
0,1 

  Mała ilość zarejestrowanych firm 0,1 

 
 

Niska estetyka dzielnicy i brak 

jednorodnego centralnego punktu dzielnicy   0,1 

Suma wag 1 Suma wag 1 

SZANSE Waga ZAGROŻENIA Waga 

Środki zewnętrzne wspierające procesy 

rozwoju społecznego 
0,3 

Pogłębiające się dysproporcje w dochodach 

ludności  
0,2 

Rozwój postaw przedsiębiorczych  
0,2 

Utrwalanie się zjawisk biedy oraz 

wykluczenia społecznego w Polsce  
0,3 

Rozwój imprez oraz inicjatyw lokalnych, 

które zlokalizowane są w dzielnicy  
0,2 

Spadek liczby podmiotów gospodarczych  
0,2 

Wzrost zainteresowania historią, 

patriotyzmem lokalnym i dziedzictwem, 

poczucie tożsamości  
0,1 

Odpływ osób wykształconych 
0,2 

Wykorzystywanie nowych form 

przedsiębiorczości nie nastawionej na zysk 

(tj. ekonomia społeczna, spółdzielnie) 
0,2 

Niekorzystne wskaźniki demograficzne 
0,1 

Suma wag 1 Suma wag 1 

Źródło: opracowanie własne. 
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Celem przeprowadzenia analizy strategicznej SWOT/TOWS jest wybór odpowiedniej strategii 
działania w Programie Aktywności Lokalnej (PAL) dla dzielnicy Centrum, która w znacznym stopniu 
pomogłaby uzyskać efektywne wyniki aktywizacji społecznej w tej dzielnicy w Mysłowicach. Analizę 
tą przeprowadzono poprzez staranne zbadanie szans i zagrożeń, które przedstawione zostały  
w analizie SWOT.  

Mocnym i słabym stronom zostały przypisane odpowiednie wartości i uszeregowano je według ich 
wag, które zsumowują się do 1. 

W celu rzetelnego przeprowadzenia analizy SWOT należało przeanalizować kilka pytań: 

 Czy mocne strony pozwolą wykorzystać szanse? 

 Czy mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia? 

 Czy słabe strony nie pozwolą wykorzystać nadarzających się szans? 

 Czy słabe strony nie spotęgują zagrożeń? 

Analiza TOWS jest odwróceniem akronimu SWOT, a w praktyce jest to rozpoczęcie badania od 
działań wynikających z otoczenia, kończąc na wewnętrznych mocnych i słabych stronach. W celu 
rzetelnego przeprowadzenia analizy TOWS należało przeanalizować kilka pytań: 

 Czy szanse zdynamizują mocne strony? 

 Czy szanse stłumią słabe strony? 

 Czy zagrożenia osłabią mocne strony? 

 Czy zagrożenia nasilą słabe strony? 

W dalszym etapie szczegółowej analizy SWOT/TOWS został stworzony prosty schemat, składający się 
z 8 tablic. Uzyskane wyniki analizy SWOT/TOWS wpisano w zestawienie zbiorcze, a następnie została 
wybrana strategia działania. Żeby ją określić wykorzystano macierz, gdzie najwyższa liczba interakcji 
i ważona liczba interakcji, pokazuje, które działania w PAL w dzielnicy Centrum są najwłaściwsze.
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SWOT: Czy słabe strony nie spotęgują zagrożeń? 

Tabela 4 SWOT: Czy słabe strony nie spotęgują zagrożeń? 

      Słabości    
Zagrożenia 

Duży udział osób 
z niepełnosprawnością 

Duże 
bezrobocie 

i niski poziom 
wykształcenia 

osób 
bezrobotnych  

Duża 
przestępczość  

Wykluczenie 
społeczne 

Niski odsetek 
mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym  
 

Mała ilość 
zarejestrowanych 

firm  
 

Niska estetyka 
dzielnicy i brak 
jednorodnego 
centralnego 

punktu 
dzielnicy   

W 
A 
G 
A 

Liczba 
interakcji 

Iloczyn 
wag 

i 
interakcji 

R 
A 
N 
G 
A 

Pogłębiające się 
dysproporcje 
w dochodach 

ludności  

1 1 1 1 1 0 0 0,2 5 1,0 III 

Utrwalanie się 
zjawisk biedy oraz 

wykluczenia 
społecznego 

w Polsce  

1 1 1 1 1 1 1 0,3 7 2,1 I 

Spadek liczby 
podmiotów 

gospodarczych  
0 1 1 1 1 1 1 0,2 6 1,2 II 

Odpływ osób 
wykształconych 0 1 1 1 1 0 1 0,2 5 1,0 III 

Niekorzystne 
wskaźniki 

demograficzne  
0 0 1 1 1 0 1 0,1 4 0,4 IV 

Waga 
 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1   
 
 

Liczba interakcji 2 4 5 5 5 2 4  
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Iloczyn wag 
i interakcji 0,2 0,8 1,0 1,0 0,5 0,2 0,4   

 
 
 
 

 

9,8 
 

Ranga V II I I III V IV  

Suma interakcji        54/2 

Suma iloczynów         

Źródło: opracowanie własne.
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Zagrożeniem, które może się pojawić i otrzymało w niniejszym zestawieniu najwyższą rangę jest 
utrwalanie się zjawisk biedy oraz wykluczenia społecznego w Polsce. W korelacji ze słabymi stronami 
dzielnicy Centrum najbardziej podatne wobec niego jest zagrożenie wykluczeniem społecznym 
i wysoka przestępczość. Wobec powyższego należy zwrócić szczególną uwagę, aby zminimalizować 
prawdopodobieństwo utrwalania się tych słabości w dzielnicy, gdyż mogą one spowodować 
natężenie ryzyka jakim jest utrwalanie się zjawisk biedy.
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SWOT: Czy słabe strony nie pozwolą wykorzystać nadarzających się szans? 

Tabela 5 SWOT: Czy słabe strony nie pozwolą wykorzystać nadarzających się szans? 

Słabości 
Szanse 

Duży udział osób 
z niepełnosprawnością 

Duże 
bezrobocie 

i niski poziom 
wykształcenia 

osób 
bezrobotnych  

Duża 
przestępczość  

Wykluczenie 
społeczne 

Niski odsetek 
mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym  

Mała ilość 
zarejestrowanych 

firm  

Niska estetyka 
dzielnicy 

i brak 
jednorodnego 
centralnego 

punktu 
dzielnicy   

W 
A 
G 
A 

Liczba 
interakcji 

Iloczyn 
wag 

i interakcji 

R 
A 
N 
G 
A 

Środki zewnętrzne 
wspierające procesy 

(rozwoju społecznego) 
0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 III 

Rozwój postaw 
przedsiębiorczych 0 1 0 1 0 1 0 0,2 3 0,6 I 

Rozwój imprez oraz 
inicjatyw lokalnych, 

które zlokalizowane są 
w dzielnicy  

0 1 1 0 0 0 1 0,2 3 0,6 I 

Wzrost 
zainteresowania 

historią, patriotyzmem, 
poczucie tożsamości  

0 1 1 1 0 0 1 0,1 4 0,4 II 

Wykorzystywanie 
nowych form 

przedsiębiorczości nie 
nastawionej na zysk (tj. 
ekonomia społeczna) 

0 0 0 1 1 0 1 0,2 3 0,6 I 

Waga 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1   
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Liczba interakcji 0 3 2 3 1 1 3  
 
 
 
 
 
 
 

 

4,3 
 

Iloczyn wag i interakcji 0 0,6 0,4 0,6 0,1 0,1 0,3  

Ranga V I II I IV IV III  

Suma interakcji        26/2 

Suma iloczynów         

Źródło: opracowanie własne.
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W korelacji słabości /szanse najwyżej ocenione zostały słabe strony dzielnicy w postaci: duże 
bezrobocie, niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych i wykluczenie społeczne. Mogą one mieć 
wpływ na największe okazje, z których dzielnica może skorzystać - wykorzystywanie nowych form 
przedsiębiorczości nie nastawionej na zysk (tj. ekonomia społeczna), rozwój imprez oraz inicjatyw 
lokalnych oraz rozwój postaw przedsiębiorczych. Aby zminimalizować ryzyko przeszkody 
w wykorzystaniu tych szans z otoczenia należy postawić mocny nacisk na uzupełnienie kwalifikacji 
osób bezrobotnych oraz podjąć inicjatywy niwelujące wykluczenie społeczne mieszkańców dzielnicy.
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SWOT: Czy mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia? 

Tabela 6 SWOT: Czy mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia? 

Siły 
Zagrożenia Społeczność 

lokalna 
zintegrowana 
choć ulegająca 

atomizacji 

Silnie zurbanizowana część 
miasta z licznymi istotnymi 
instytucjami publicznymi 
i licznymi organizacjami 

pozarządowymi 

Mieszkańcy 
posiadają duże 

poczucie 
tożsamości 
z miejscem 

Ważny szlak 
drogowy 

przechodzący 
przez tą dzielnicę 

(DK79) 

Dobrze zlokalizowane tereny 
poprzemysłowe i duże 

zainteresowanie ich 
zagospodarowaniem na cele 

przemysłowe, handlowe i usługowe 
i rekreacyjne 

W 
A 
G 
A 

Liczba 
interakcji 

Iloczyn 
wag 

i 
interakcji 

R 
A 
N 
G 
A 

Pogłębiające się 
dysproporcje 

w dochodach ludności 
0 0 0 0 1 0,2 1 0,2 IV 

Utrwalanie się zjawisk 
biedy oraz wykluczenia 
społecznego w Polsce 

 

0 1 0 0 1 0,3 2 0,6 III 

Spadek liczby 
podmiotów 

gospodarczych 
0 1 1 1 1 0,2 4 0,8 I 

Odpływ osób 
wykształconych 0 1 1 1 1 0,2 4 0,8 III 

Niekorzystne wskaźniki 
demograficzne 

 
0 1 1 0 1 0,1 3 0,3 II 

Waga 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2   
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Liczba interakcji 0 4 3 2 5  
 
 
 
 
 
 
 

 

5,6 
 

Iloczyn wag i interakcji 0 0,8 0,9 0,2 1,0  

Ranga V III II IV I  

Suma interakcji      28/2 

Suma iloczynów       

Źródło: opracowanie własne.
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Zagrożeniem, które w powyższym zestawieniu otrzymało najwyższą notę jest spadek liczby 
podmiotów gospodarczych. Z kolei najwyższą rangę uzyskała mocna strona dzielnicy w postaci 
dużego zainteresowania terenami poprzemysłowymi i ich zagospodarowaniem na cele przemysłowe, 
handlowe i usługowe. Jeśli położy się największy nacisk na tę siłę dzielnicy Centrum pozwoli ona 
przezwyciężyć ryzyko zmniejszenia ilości aktywnych firm na terenie Centrum.
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SWOT: Czy mocne strony pozwolą wykorzystać szanse? 

Tabela 7 SWOT: Czy mocne strony pozwolą wykorzystać szanse? 

Siły  
Szanse Społeczność 

lokalna 
zintegrowana 
choć ulegająca 

atomizacji 

Silnie zurbanizowana część 
miasta z licznymi istotnymi 
instytucjami publicznymi 
i licznymi organizacjami 

pozarządowymi  

Mieszkańcy 
posiadają duże 

poczucie 
tożsamości 
z miejscem  

Ważny szlak 
drogowy 

przechodzący 
przez tą dzielnicę 

(DK79)  

Dobrze zlokalizowane tereny 
poprzemysłowe i duże 

zainteresowanie ich 
zagospodarowaniem na cele 

przemysłowe, handlowe 
i usługowe i rekreacyjne 

W 
A 
G 
A 

Liczba 
interakcji 

Iloczyn 
wag 

i 
interakcji 

R 
A 
N 
G 
A 

Środki zewnętrzne 
wspierające procesy 

(rozwoju społecznego) 
1 1 1 0 1 0,3 4 1,2 I 

Rozwój postaw 
przedsiębiorczych 1 1 1 1 1 0,2 5 1,0 II 

Rozwój imprez oraz 
inicjatyw lokalnych, które 

zlokalizowane są 
w dzielnicy  

1 1 1 1 0 0,2 4 0,8 III 

Wzrost zainteresowania 
historią, patriotyzmem 

lokalnym i dziedzictwem, 
poczucie tożsamości  

1 1 1 0 1 0,1 4 0,4 IV 

Wykorzystywanie nowych 
form przedsiębiorczości nie 

nastawionej na zysk (tj. 
ekonomia społeczna) 

1 1 1 1 1 0,2 5 1,0 II 

Waga 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2   
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Liczba interakcji 5 5 5 3 4  
 
 
 
 
 
 
 

 

9,0 
 

Iloczyn wag i interakcji 1,0 1,0 1,5 0,3 0,8  

Ranga II II I IV III  

Suma interakcji      44/2 

Suma iloczynów       

Źródło: opracowanie własne.
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Możliwość pozyskania środków zewnętrznych wspierających procesy rozwoju społecznego, to 
czynnik, który potęguje mocne strony dzielnicy. Z powyższej tabeli wynika, że największą siłą, która 
pozwoli na wykorzystanie tej szansy jest duże poczucie tożsamości z miejscem mieszkańców. 
Aktywne postawy obywatelskie społeczności lokalnej mogą wzmocnić możliwości pozyskiwania 
i właściwego wykorzystywania zewnętrznego finansowania na budowanie świadomych postaw 
społecznych. 
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TOWS: Czy szanse, które się mogą pojawić, spotęgują zidentyfikowane siły? 

Tabela 8 TOWS: Czy szanse, które się mogą pojawić, spotęgują zidentyfikowane siły? 

Szanse 
Siły Środki zewnętrzne 

wspierające procesy 
(rozwoju 

społecznego) 

Rozwój postaw 
przedsiębiorczych 

Rozwój imprez 
oraz inicjatyw 

lokalnych, które 
zlokalizowane są 

w dzielnicy  

Wzrost 
zainteresowania 

historią, patriotyzmem 
lokalnym 

i dziedzictwem, 
poczucie tożsamości 

Wykorzystywanie nowych 
form przedsiębiorczości nie 

nastawionej na zysk (tj. 
ekonomia społeczna) 

W 
A 
G 
A 

Liczba 
interakcji 

Iloczyn 
wag 

i 
interakcji 

R 
A 
N 
G 
A 

Społeczność lokalna 
zintegrowana choć ulegająca 

atomizacji  
1 1 1 1 1 0,2 5 1,0 II 

Silnie zurbanizowana część 
miasta z licznymi istotnymi 
instytucjami publicznymi 
i licznymi organizacjami 

pozarządowymi  

1 1 1 1 1 0,2 5 1,0 II 

Mieszkańcy posiadają duże 
poczucie tożsamości 

z miejscem  
1 1 1 1 1 0,3 5 1,5 I 

Ważny szlak drogowy 
przechodzący przez tą dzielnicę 

(DK79)  
0 1 1 1 1 0,1 4 0,4 III 

Dobrze zlokalizowane tereny 
poprzemysłowe i duże 

zainteresowanie ich 
zagospodarowaniem na cele 

przemysłowe, handlowe 
i usługowe i rekreacyjne 

1 1 1 1 1 0,2 5 1,0 II 

Waga 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2   
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Liczba interakcji 4 5 5 5 5  
 
 
 
 
 
 
 

 

9,6 
 

Iloczyn wag i interakcji 1,2 1,0 1,0 0,5 1,0  

Ranga I II II III II  

Suma interakcji      48/2 

Suma iloczynów       

Źródło: opracowanie własne.
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Podobnie jak w poprzedniej tabeli w tym zestawieniu najwyższą rangę uzyskała szansa w postaci 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspierających procesy rozwoju społecznego i siła, 
którą jest duże poczucie tożsamości z miejscem mieszkańców.  

Powyższa analiza TOWS wskazuje, że okazja z otoczenia na pozyskanie zewnętrznego 
dofinansowania, które można by przeznaczyć na umacnianie potencjału mieszkańców i budowanie 
aktywnych postaw społecznych umocni więź mieszkańców z miejscem.  
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TOWS: Czy szanse, które mogą się pojawić, pozwolą przezwyciężyć istniejące słabości? 

Tabela 9 TOWS: Czy szanse, które mogą się pojawić, pozwolą przezwyciężyć istniejące słabości? 

Szanse 
Słabości Środki zewnętrzne 

wspierające 
procesy (rozwoju 

społecznego) 

Rozwój postaw 
przedsiębiorczych 

Rozwój imprez oraz 
inicjatyw lokalnych, 
które zlokalizowane 

są w dzielnicy  

Wzrost zainteresowania 
historią, patriotyzmem 

lokalnym i dziedzictwem, 
poczucie tożsamości 

Wykorzystywanie nowych 
form przedsiębiorczości 
nie nastawionej na zysk 
(tj. ekonomia społeczna) 

W 
A 
G 
A 

Liczba 
interakcji 

Iloczyn 
wag 

i 
interakcji 

R 
A 
N 
G 
A 

Duży udział osób 
z niepełnosprawnością 0 0 0 0 0 0,1 0 0 V 

Duże bezrobocie i niski 
poziom wykształcenia osób 

bezrobotnych  
1 1 0 0 1 0,2 3 0,6 I 

Duża przestępczość 0 1 0 0 0 0,2 1 0,2 IV 

Wykluczenie społeczne 1 1 0 0 1 0,2 3 0,6 I 

Niski odsetek mieszkańców 
w wieku produkcyjnym  0 0 0 0 0 0,1 0 0 V 

Mała ilość zarejestrowanych 
firm  1 1 0 0 1 0,1 3 0,3 III 

Niska estetyka dzielnicy 
i brak jednorodnego 
centralnego punktu 

dzielnicy   

1 1 1 0 1 0,1 4 0,4 II 

Id: EA539D56-077D-4597-B9EC-BA1BBEF46E5B. Projekt Strona 28 z 51



 
 

28 
 

Waga 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5,3 

Liczba interakcji 4 5 1 0 4  

Iloczyn wag i interakcji 1,2 1,0 0,2 0 0,8  

Ranga I II IV V IIII  

Suma interakcji      28/2 

Suma iloczynów       

Źródło: opracowanie własne.
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Z powyższej korelacji szans i słabości wynika, że największą szansą na pokonanie słabych stron, które 
otrzymały najwyższą rangę w zestawieniu są środki zewnętrzne wspierające procesy rozwoju 
społecznego. Pozyskane i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem mogłyby zniwelować słabości 
w postaci wysokiego bezrobocia, niskiego poziomu wykształcenia osób bezrobotnych oraz zagrożenia 
wykluczeniem społecznym. Drugą według rangi szansą jest rozwój postaw przedsiębiorczych. 
Ten czynnik również w istotny sposób mógłby się przyczynić do uzyskania przewagi nad słabościami 
dzielnicy. 

Id: EA539D56-077D-4597-B9EC-BA1BBEF46E5B. Projekt Strona 30 z 51



 
 

30 
 

TOWS: Czy zagrożenia osłabią mocne strony? 

Tabela 10 TOWS: Czy zagrożenia osłabią mocne strony? 

Zagrożenia 
Siły 

Pogłębiające się 
dysproporcje 
w dochodach 

ludności  
Utrwalanie się zjawisk 

biedy oraz 
wykluczenia 

społecznego w Polsce 

Spadek liczby 
podmiotów 

gospodarczych  

Odpływ osób 
wykształconych 

Niekorzystne 
wskaźniki  

demograficzne  

W 
A 
G 
A 

Liczba 
interakcji 

Iloczyn 
wag 

i 
interakcji 

R 
A 
N 
G 
A 

Społeczność lokalna zintegrowana choć 
ulegająca atomizacji  1 1 0 1 0 0,2 3 0,6 I 

Silnie zurbanizowana część miasta z licznymi 
istotnymi instytucjami publicznymi 

i licznymi organizacjami pozarządowymi  
0 0 1 1 0 0,2 2 0,2 II 

Mieszkańcy posiadają duże poczucie 
tożsamości z miejscem  0 1 0 1 0 0,3 2 0,6 I 

Ważny szlak drogowy przechodzący przez tą 
dzielnicę (DK79)  0 0 0 0 0 0,1 0 0 III 

Dobrze zlokalizowane tereny 
poprzemysłowe i duże zainteresowanie ich 
zagospodarowaniem na cele przemysłowe, 

handlowe i usługowe i rekreacyjne 
 

0 1 1 1 0 0,2 3 0,6 I 

Waga 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1   
 
 
 liczba interakcji 1 3 2 4 0  
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Iloczyn wag i interakcji 0,2 0,9 0,4 0,8 0  
 
 
 
 

 

4,3 
 

Ranga IV I III II V  

Suma interakcji      20/2 

Suma iloczynów       

Źródło: opracowanie własne.
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Zagrożeniem, które może się pojawić i znacznie osłabić mocne strony dzielnicy jest utrwalanie się 
zjawisk biedy oraz wykluczenia społecznego. Ten czynnik uzyskał najwyższą rangę w powyższym 
zestawieniu, jednakże niewiele niżej oceniono zagrożenie związane z odpływem osób 
wykształconych. Wystąpienie obydwóch czynników może wpłynąć w znacznym stopniu na siłę 
Centrum, którą jest zintegrowana społeczność lokalna i jej duże poczucie więzi z miejscem. 
Zagrożenia te niosą ze sobą także ryzyko spadku zainteresowania terenami poprzemysłowymi i ich 
zagospodarowaniem na cele przemysłowe, handlowe i usługowe. Aby zniwelować utratę 
największych atrybutów dzielnicy, należy podjąć działania prowadzące do opanowania tych dwóch 
czynników.
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TOWS: Czy zagrożenia nasilą słabości? 

Tabela 11 TOWS: Czy zagrożenia nasilą słabości? 

Zagrożenia 
Słabe strony Pogłębiające się 

dysproporcje w dochodach 
ludności 

Utrwalanie się zjawisk 
biedy oraz wykluczenia 
społecznego w Polsce 

Spadek liczby 
podmiotów 

gospodarczych 

Odpływ osób 
wykształconych 

Niekorzystne 
wskaźniki 

demograficzne 

W 
A 
G 
A 

Liczba 
interakcji 

Iloczyn 
wag 

i 
interakcji 

R 
A 
N 
G 
A 

Duży udział osób 
z niepełnosprawnością 0 0 0 0 0 0,1 0 0 V 

Duże bezrobocie i niski 
poziom wykształcenia osób 

bezrobotnych  
1 1 1 1 0 0,2 4 0,8 I 

Duża przestępczość 1 1 0 1 0 0,2 3 0,6 II 

Wykluczenie społeczne 1 1 1 1 0 0,2 4 0,8 I 

Niski odsetek mieszkańców 
w wieku produkcyjnym  0 1 1 1 0 0,1 3 0,3 IV 

Mała ilość zarejestrowanych 
firm  1 1 1 1 1 0,1 5 0,5 III 

Niska estetyka dzielnicy i brak 
jednorodnego centralnego 

punktu dzielnicy   
0 1 1 0 0 0,1 2 0,2 V 

Waga 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1   
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Liczba interakcji 4 6 5 5 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

7,9 
 

Iloczyn wag i interakcji 0,8 1,8 1,0 1,0 0,1  

Ranga III I II II IV  

Suma interakcji      42/2 

Suma iloczynów       

Źródło: opracowanie własne. 
 

Id: EA539D56-077D-4597-B9EC-BA1BBEF46E5B. Projekt Strona 35 z 51



 
 

35 
 

Jak wykazały wcześniejsze analizy w powyższym zestawieniu również najsłabszą stroną dzielnicy 
Centrum jest duże bezrobocie, niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych i wykluczenie 
społeczne. Słabości te uzyskały największą rangę w zestawieniu analizy TOWS zagrożenia/słabe 
strony. Są one również najbardziej podatne na zagrożenie jakim jest utrwalanie się zjawisk biedy oraz 
wykluczenia społecznego. Wystąpienie powyższego zagrożenia może spowodować nasilenie się 
słabości dzielnicy. Liczba interakcji oraz iloczyn wag i interakcji wskazują również, że utrwalanie się 
zjawisk biedy oraz wykluczenia społecznego może dodatkowo wzmocnić przestępczość w dzielnicy. 

 

Zestawienie zbiorcze TOWS/SWOT 

Kombinacja: siły/szanse, siły/zagrożenia, słabości/szanse, słabości/zagrożenia 

 

Tabela 12 Zestawienie zbiorcze TOWS/SWOT 

Zestawienie zbiorcze TOWS/SWOT 

Wyniki z analizy SWOT Wyniki z analizy TOWS SUMA 

Suma 
interakcji 

Suma 
iloczynów 

Suma 
interakcji 

Suma 
iloczynów 

Suma 
interakcji 

Suma 
iloczynów 

44/2 
 

9,0 48/2 9,6 92/2 18,6 

28/2 5,6 20/2 
 

5,3 48/2 10,9 

26/2 
 

4,3 28/2 
 

4,3 54/2 8,6 

54/2 
 

9,8 42/2 7,9 96/2 17,7 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 
Macierz 
 

   Szanse/O   Zagrożenia/T 

Mocne 
strony/S 

Strategia agresywna 
Liczba interakcji – 92/2 
Ważona liczba interakcji – 18,6  

Strategia konserwatywna 
Liczba interakcji – 48/2 
Ważona liczba interakcji – 10,9 

Słabe strony/W 
Strategia konkurencyjna 
Liczba interakcji – 54/2 
Ważona liczba interakcji – 8,6 

Strategia defensywna 
Liczba interakcji – 96/2 
Ważona liczba interakcji – 17,7 
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Uzyskane wyniki zbiorcze analizy SWOT/TOWS wskazują, że przy zdefiniowanej konfiguracji 
czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz ustalonym systemie wag najbardziej pożądanym 
wariantem dla dzielnicy Centrum będą działania oparte na przeciwdziałaniu słabym stronom 
i zagrożeniom. 

W zestawieniu zbiorczym SWOT/TOWS największą liczbę interakcji uzyskano dla działań opartych na 
strategii defensywnej, która z założenia za cel powinna wskazywać redukcję aktywności dzielnicy, 
próbę utrzymania obecnego statusu we wszystkich możliwych aspektach funkcjonowania Miasta. 
Jednocześnie jest to strategia, która w ograniczonym zakresie jest stosowana przez samorządy, 
w związku z tym, że ich obowiązkiem jest realizacja szeregu zadań, gdzie nic nie może władz lokalnych 
z nich zwolnić ani pozwolić na zbyt dalekie ograniczenie zakresu realizacji. W przypadku 
przedsiębiorstw, wskazanie strategii defensywnej jako strategii dominującej prowadzi często do 
decyzji o likwidacji firmy, co nie znajduje odpowiednika w samorządzie. Fakt przyznania najwyższej 
wagi strategii defensywnej winien zatem wymuszać troskę o minimalizację siły nakładania się słabych 
stron i zagrożeń. W szczególności dotyczy to korelacji kumulowania się ujemnych skutków utrwalania 
się zjawisk biedy oraz wykluczenia społecznego i takich słabych stron jak: duże bezrobocie, niski 
poziom wykształcenia osób bezrobotnych, zagrożenie wykluczeniem społecznym oraz wysoka 
przestępczość. 

Ćwiartka macierzy wyborów strategicznych odpowiadająca strategii agresywnej zyskała mniejszą 
liczbę interakcji, jednakże wyższą liczbę ważoną interakcji. Wobec niemożliwości wskazania strategii 
defensywnej jako adekwatnej dla dzielnicy Centrum oraz konieczności szukania strategii mieszanej, 
wydaje się, że w tej właśnie kategorii wskazywać trzeba na czynniki i zależności kluczowe dla rozwoju 
dzielnicy. Strategia agresywna polega na wykorzystywaniu pojawiających się okazji przy pomocy 
posiadanych mocnych stron. W szczególności w przypadku dzielnicy Centrum dotyczyć to będzie 
nakładania się szans związanych z możliwością pozyskania środków zewnętrznych wspierających 
procesy rozwoju społecznego i silnych stron w postaci dużego poczucia tożsamości mieszkańców 
z dzielnicą, a także zlokalizowanych terenów poprzemysłowych, które mogą być zagospodarowane na 
cele gospodarcze lub rekreacyjne. Bardzo wysokie średnie wagi przypisane silnym stronom dzielnicy 
podkreślają znaczenie ich wykorzystania dla rozwoju Centrum oraz potwierdzają prawidłowość 
nadania strategii rozwoju charakteru mieszanego z udziałem strategii agresywnej. Przeprowadzona 
analiza SWOT/TOWS pozwoliła na stworzenie listy czynników determinujących rozwój Centrum 
w czterech grupach: szans i zagrożeń jako czynników zewnętrznych oraz silnych i słabych stron jako 
czynników wewnętrznych. Poprzez zestawienie SWOT i TOWS określono siłę synergii pomiędzy tymi 
czynnikami, co pozwoliło znaleźć odniesienie dla dzielnicy w macierzy wyborów strategicznych. 
Działania przyjęte w niniejszym Programie Aktywności Lokalnej winny mieć charakter mieszany, 
polegający z jednej strony na przeciwdziałaniu nakładaniu się najistotniejszych słabych stron 
z pojawiającymi się zagrożeniami (strategia defensywna), a jednocześnie na wykorzystywaniu 
możliwości w oparciu o posiadane silne strony (strategia agresywna).  

 

Koncepcja strategiczna dla dzielnicy Centrum 

W obrębie wizji rozwoju dzielnicy ogniskują się fundamentalne aspiracje rozwojowe samorządu. 
Sukces mieszkańców dzielnicy Centrum rozumiany jest w niniejszym Programie Aktywności Lokalnej 
jako suma sukcesów mieszkańców dzielnicy – ich satysfakcji w wymiarze prywatnym i zawodowym, 
poczucia, że żyją w miejscu, gdzie możliwe jest realizowanie ich ambicji, celów i zamierzeń. 
Jednocześnie świadomość trwałych więzi wewnątrz lokalnej wspólnoty będzie źródłem inspiracji 
i impulsów do działania, w szczególności tam, gdzie wyzwania nowoczesności mogą zbiegać się  
z dziedzictwem śląskiej tradycji. Stąd jakość życia mieszkańców, a także grup i organizacji jest 
centralnym punktem odniesienia wizji strategicznej.  
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Wizja rozwoju dzielnicy Centrum została zdefiniowana w oparciu o postulaty i wskazania pochodzące 
z różnych źródeł – z jednej strony odnosi się do diagnozy stanu miasta opartej o dane pochodzące 
z wewnętrznych statystyk samorządowych oraz źródła ogólnodostępne (GUS, OKE, itp.). Z drugiej 
strony istotnym źródłem wizji rozwoju dzielnicy są oczekiwania i opinie sformułowane przez 
mieszkańców miasta wyrażone w dokumencie Miejski Program Rewitalizacji Miasta Mysłowice na 
lata 2016 - 2020+. 

 

Wizja rozwoju dzielnicy Centrum 

Wizja rozwoju dzielnicy Centrum stanowi projekcję stanu, który powinien być w przyszłości osiągnięty 
z uwzględnieniem rozpoznanych i przewidywanych potrzeb użytkowników dzielnicy oraz 
uwarunkowań zewnętrznych. Wskazuje główne orientacje rozwojowe, a jej uszczegółowieniem 
są priorytety, cele i kierunki pożądanych zmian. Elementy wizji opisują preferowane społecznie realia 
dzielnicy, kształtowane przez realizację zamierzeń politycznych władz samorządowych, w kontekście 
racjonalnej ekonomicznej możliwości ich tworzenia. W dzielnicy Centrum położy się nacisk na pracę 
nad poprawą szeroko rozumianej atrakcyjności dzielnicy we wszystkich obszarach jej funkcjonowania, 
a ponieważ jest to proces wieloletni i wieloaspektowy za główny element wizji przyjmuje się dążenie 
do zdobycia sumy pozytywnych rezultatów zmian społeczno-kulturowych, gospodarczych oraz 
przestrzennych. Przyjmuje się, iż na starania te składać się będą liczne przedsięwzięcia podejmowane 
dla uzyskania pożądanych skutków rozwojowych, zarówno w każdym ze wskazanych obszarów 
funkcjonowania miasta, jak i wynikające z synergii, jaką powinno się uzyskać z wzajemnego 
koordynowania efektów podniesienia zalet różnych zasobów dzielnicy. Szczególnie wartościowe ma 
szansę być oddziaływanie na aktywne postawy społeczne mieszkańców dzielnicy, których poczucie 
tożsamości z miejscem stanowi największą siłę dzielnicy, a jednocześnie generuje potencjalnie 
najwięcej możliwości tworzenia korzystnych warunków dla realizacji zamierzeń dotyczących rozwoju 
postaw przedsiębiorczych i społeczno-kulturowych na obszarze miasta. Ich większa aktywność 
i jeszcze ściślejsze przywiązanie do miejsca poprawi jakość życia w dzielnicy Centrum, stanowiąc m.in. 
o zaletach przestrzeni zamieszkania, miejsc realizacji celów gospodarczych czy lokalizacji atrakcji 
miasta. 

 

Wizja rozwoju dzielnicy Centrum brzmi: 

Centrum to dzielnica kreująca swój rozwój oparty na dążeniu do: popularyzowania i utrwalania 
aktywnych postaw społecznych i przedsiębiorczych oraz świadomego uczestnictwa we współczesnych 
procesach kulturowych, tworzenia przyjaznych przestrzeni miejskich oraz osiągnięcia znaczącej 
poprawy warunków społecznych i gospodarczych. Na jej elementy składają się następujące założenia: 

 mieszkańcy dzielnicy będą rozszerzać zasięg oddziaływania pozytywnych wzorców aktywności 
społecznej i angażowania się w kształtowanie cech nowoczesnego miasta, tak aby świadome 
uczestnictwo w inicjatywach społecznych charakteryzowało jak największą grupę 
mieszkańców dzielnicy i przenosiło się na ich wartościowy udział w procesach społeczno-
gospodarczych przebiegających w mieście; 

 mieszkańcy dzielnicy poprawią atrakcyjność swojej przestrzeni, podejmując działania 
zorientowane na tworzenie docenianych powszechnie miejsc w mieście, gdzie przyjazność 
przestrzeni publicznych, wspólnotowych i prywatnych stworzy estetycznie pożądane 
krajobrazy i będzie pozytywnie oddziaływać na relacje miasto - mieszkaniec - aktywizacja 
społeczna. 
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Misja w zakresie rozwoju społecznego dla dzielnicy Centrum 

Misja dzielnicy Centrum opisuje jej mandat do realizacji wizji rozwoju oraz nadrzędne wartości 
(zasady), jakimi dzielnica będzie się kierować podejmując działania na rzecz realizacji wizji. Misja to 
syntetyczny opis sposobu postępowania w celu realizacji wizji gminy. 

Wysoka jakość życia mieszkańców stanowi fundamentalne odniesienie dla wszystkich działań, które 

podejmuje mysłowicki samorząd. Potencjał dzielnicy wynikający z położenia w samym centrum 

miasta należy wykorzystać, aby tworzyć przyjazne otoczenie dla pracy i rozwoju, podejmowania 

innowacyjnych projektów społecznych, a także warunków dla wypoczynku i integracji mieszkańców. 

Zmiana społeczno-gospodarcza, którą dzielnica chce osiągnąć będzie zawsze opierać się na 

podstawowej wartości jaką jest poziom życia lokalnej społeczności. Misja dzielnicy 

Centrum jest fundamentalną deklaracją, w której samorząd definiuje 

przestrzeń wartości, do których będzie się odnosił się wyznaczając cele rozwoju. Misja w niniejszym 

Programie Aktywności Lokalnej wyznacza zatem zestaw podstawowych zasad działania samorządu, 

a jej elementarną treść stanowią dobrostan i dobrobyt mieszkańców 

miasta. Jest to wyraz pojmowania samorządu jako wspólnoty mieszkańców, a równocześnie 

wypowiedzianym wprost zobowiązaniem lokalnych struktur samorządowych do przyjęcia takich 

metod działania, które będą koncentrować się na poprawie jakości życia mieszkańców. 

Misją dzielnicy Centrum w zakresie aktywizacji społecznej jest stworzenie ekosystemu dla rozwoju 
inicjatyw prospołecznych, wspomaganie liderów lokalnych poprzez aktywne zaangażowanie 
w realizację projektów obywatelskich oraz pomoc mieszkańcom w rozwoju osobistym, a także stałe 
podwyższanie kwalifikacji, aby realizując powyższe działania dążyć do perfekcji. 

 

Cele strategiczne 

Określona deklaracja wizji i misji rozwoju dzielnicy Centrum ukierunkowuje cele strategiczne. 
Z analizy SWOT wynikły propozycje celów i projektów do realizacji. Zaproponowano również zasady 
mające obowiązywać przy wdrażaniu niniejszego dokumentu. 

Wyzwania stojące przed dzielnicą wymagały sformułowania ambitnych celów. Taki też jest niniejszy 
Program Aktywności Lokalnej – ambitny, ale wykonalny.
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Strategiczna Karta Wyników 

Tabela 13 Strategiczna Karta Wyników 

PERSPEKTYWA CEL STRATEGICZNY MIERNIK CEL SZCZEGÓŁOWY INICJATYWY 

PERSPEKTYWA  
ROZWOJU 

Edukacja społeczna 
i zawodowa 

mieszkańców 

 

1. Liczba projektów edukacji społecznej 
i zawodowej skierowanych do 
mieszkańców. 
2. Liczba podjętych wspólnie 
z mieszkańcami inicjatyw o charakterze 
społecznym. 
 

1. Podwyższanie kompetencji 
mieszkańców. 
2. Dopasowanie oferty zatrudnienia 
do specyfiki zmian gospodarczych. 

1. Szkolenia zawodowe dla mieszkańców  
prowadzone przez praktyków (przedsiębiorców).wspi 
2. Stworzenie sprawnego systemu wymiany informacji pomiędzy 
środowiskiem lokalnych przedsiębiorców, a przedstawicielami 
samorządu odpowiedzialnymi za kierowanie do pracy osób 
bezrobotnych. 
3. Wizyty studyjne mieszkańców w firmach. 

PERSPEKTYWA  
PROCESÓW 

Promocja inicjatyw 
społecznych 

1. Liczba wydarzeń o charakterze 
promocji aktywizacji społecznej na 
terenie dzielnicy. 
2. Liczba prospołecznych działań 
realizowanych w dzielnicy. 

1. Promocja aktywnych postaw 
społecznych i stworzenie ekosystemu 
dla działań środowiskowych. 
2. Kompleksowa obsługa i doradztwo 
dla liderów społecznych. 

1. Wprowadzenie kompleksowej obsługi liderów społecznych (np. 
poprzez oferowanie wsparcia szkoleniowo-doradczego) 
2. Przyciąganie nowych liderów poprzez promowanie ofert 
aktywizacji społecznej w czasie pikników, festynów i innych 
wydarzeń. 
3. Zamieszczenie reklamy, plakatów i innych materiałów 
informacyjnych o inicjatywach społecznych w popularnych i często 
odwiedzanych przez mieszkańców miejscach. 

PERSPEKTYWA  
KLIENTA 

Przyjazne otoczenie 
instytucjonalne 

1. Liczba przeprowadzonych spotkań 
o charakterze prospołecznym, liczba 
poruszanych problemów i rozwiązań. 
2. Liczba zainteresowanych projektami 
prospołecznymi. 

1. Poprawa efektywnej współpracy 
ze społecznością lokalną. 
2. Poprawa jakości życia 
mieszkańców. 

 1. Przygotowanie lokalu do współpracy i spotkań ze społecznością 
lokalną. 
 2. Organizacja spotkań mających na celu zachęcenie do aktywnej 
postawy społecznej w luźnej niesformalizowanej formule. 
3. Stworzenie systemu zachęt do aktywizacji społecznej.  

PERSPEKTYWA  
FINANSOWA 

Wzrost wartości 
gminy 

 

1. Poziom zamożności   
mieszkańców dzielnicy Centrum. 
2. Kwota wpływów do budżetu miasta 
z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

1. Wzrost motywacji do 
podejmowania zatrudnienia przez 
mieszkańców. 
2. Spadek liczby osób bezrobotnych. 

1. Podwyższanie kwalifikacji osób zajmujących się w Mieście 
rozwojem społecznym  
2. Dofinansowania dla firm na miejsca pracy dla bezrobotnych. 
3. Pozyskanie finansowania na organizację bezpłatnych szkoleń 
zawodowych. 

Źródło: opracowanie własne.
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Cele i działania przyjęte do wdrażania założeń Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Centrum 

Do realizacji wyznaczonych celów strategicznych określono cele szczegółowe oraz kierunki działań, 
które będą podstawą do konstrukcji programów i projektów. Określenie wizji rozwoju dzielnicy 
Centrum pozwoliło na zdefiniowanie zestawu celów strategicznych, które wyznaczają horyzont 
pozytywnych zmian jakościowych w obszarach planowania – a zatem będą stanowić główne kierunki 
interwencji samorządu. Każdemu z celów przyporządkowane zostały działania, wraz z określeniem 
charakteru inicjatyw, adresatów i mierników.  

Przyjęcie do realizacji określonych powyżej celów strategicznych pozwoli skutecznie zmieniać 
i rozwijać dzielnicę Centrum, tak aby postulatywny charakter wizji stał się opisem rzeczywistej 
kondycji społeczności lokalnej. Aby bardziej precyzyjnie określić treść poszczególnych celów 
strategicznych, niezbędny jest krótki opis, zawierający kluczowe odniesienia w ramach 
poszczególnych domen strategicznych. W oparciu o opis kolejnym etapem procesu planowania 
będzie uszczegółowienie celów strategicznych na poziomie szczegółowym i wyznaczenie konkretnych 
kierunków interwencji i metod działania.
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Tabela 14 Cel strategiczny – Edukacja społeczna i zawodowa mieszkańców 

Symbol celu Cel strategiczny  

C-1 Edukacja społeczna i zawodowa mieszkańców  

Miernik Wartość Efekty/korzyści 
Źródło danych i częstotliwość 

monitorowania 

 

● Liczba projektów edukacji 
społecznej i zawodowej 
skierowanych do 
mieszkańców. 

● Liczba podjętych wspólnie 
z mieszkańcami inicjatyw 
społecznych. 

Wzrost świadomości i motywacji mieszkańców 
dzielnicy do działań mających na celu 
aktywizację społeczną.  

Poprawa wizerunku miasta. 

Wzrost aktywności i postaw 
przedsiębiorczych wśród 
mieszkańców. 

Budowa systemu współpracy: 
UM – biznes – mieszkaniec. 

Raporty/sprawozdania 
z wdrożonych projektów dla 
mieszkańców. 

Monitorowanie minimum 
1 raz na 6 miesięcy. 

 

Działania 
 

● Pozyskanie funduszy na projekty edukacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji dla mieszkańców. 
● Poprawa systemu doskonalenia zawodowego mieszkańców. 

 

Inicjatywy  

● Szkolenia zawodowe dla mieszkańców prowadzone przez praktyków (przedsiębiorców). 
● Stworzenie sprawnego systemu wymiany informacji pomiędzy środowiskiem lokalnych przedsiębiorców a przedstawicielami samorządu 

odpowiedzialnymi za kierowanie do pracy osób bezrobotnych. 
● Wizyty studyjne mieszkańców zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w lokalnych firmach. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 15 Cel strategiczny – Promocja inicjatyw społecznych 

Symbol celu Cel strategiczny  

C-2 Promocja inicjatyw społecznych  

Miernik Wartość Efekty/korzyści 
Źródło danych i częstotliwość 

monitorowania 
 

● Liczba wydarzeń 
o charakterze promocji 
aktywizacji społecznej na 
terenie dzielnicy. 

● Liczba prospołecznych 
działań zrealizowanych 
w dzielnicy. 

● Liczba reklam i materiałów 
promujących aktywizację 
społeczną. 

Wzrost wydarzeń nakierowanych na 
promocję aktywnych postaw 
obywatelskich w dzielnicy 

Wzrost potencjału dzielnicy. 

Wzrost aktywności 
i świadomości społeczności 
lokalnej w odniesieniu do 
aktywizacji społecznej. 

Raporty/sprawozdania/notatki 
służbowe/informacje w internecie nt. 
organizowanych wydarzeń. 

Monitorowanie minimum 1 raz na 6 
miesięcy. 

 

Działania 
 

● Udział przedstawicieli gminy, rady dzielnicy i pracowników UM odpowiedzialnych za budowanie aktywnych postaw obywatelskich w piknikach, 
festynach i innych wydarzeniach organizowanych w dzielnicy. 

● Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na promocję i rozwój aktywizacji społecznej. 
● Propagowanie idei aktywnych postaw społecznych wśród lokalnej społeczności. 

 

Inicjatywy  

● Wprowadzenie kompleksowej obsługi liderów społecznych (np. poprzez oferowanie wsparcia szkoleniowo-doradczego)Przyciąganie nowych 
liderów poprzez promowanie ofert aktywizacji społecznej w czasie organizacji pikników, festynów i innych wydarzeń. 

● Zamieszczenie reklamy, plakatów i innych materiałów informacyjnych o inicjatywach społecznych w popularnych i często odwiedzanych przez 
mieszkańców miejscach. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 16 Cel strategiczny – Przyjazne otoczenie instytucjonalne 

Symbol celu Cel strategiczny  

C-3 Przyjazne otoczenie instytucjonalne  

Miernik Wartość Efekty/korzyści 
Źródło danych i częstotliwość 

monitorowania 

 

● Liczba przeprowadzonych 
spotkań o charakterze 
prospołecznym. 

● Liczba poruszanych 
problemów mieszkańców 
i ich rozwiązań. 

●  Liczba zainteresowanych 
mieszkańców projektami 
prospołecznymi. 

 

Wzrost zadowolenia mieszkańców 
z inicjatyw, obsługi i prowadzenia 
ich spraw przez pracowników 
Urzędu i jednostek podległych. 

 

 

Poprawa wizerunku miasta i władz 
lokalnych. 

Większa chęć i motywacja 
mieszkańców do nawiązywania 
pozytywnych relacji, dialogu 
i współpracy z przedstawicielami 
samorządu. 

Sprawozdania wydziałów UM i 
dyrektorów jednostek podległych, 
które odpowiedzialne są za 
obsługę mieszkańców. 

Raport z badania ankietowego 
przeprowadzonego wśród 
mieszkańców dzielnicy. 

Monitorowanie minimum 1 raz na 
6 miesięcy. 

 

Działania 
 

● Analiza istniejących procedur administracyjnych dotyczących obsługi mieszkańców w celu ich uproszczenia i usunięcia obszarów 
nieefektywności, we współpracy z reprezentacją społeczności lokalnej. 

● Współpraca z liderami lokalnymi w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy władzami gminy a mieszkańcami dzielnicy. 

 

Inicjatywy  

● Przygotowanie lokalu do współpracy i spotkań ze społecznością lokalną. 
● Organizacja spotkań mających na celu zachęcenie do aktywnej postawy społecznej w luźnej niesformalizowanej formule. 
● Stworzenie systemu zachęt do aktywizacji społecznej. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 17 Cel strategiczny – Wzrost wartości gminy 

Symbol celu Cel strategiczny  

C-4 Wzrost wartości gminy  

Miernik Wartość Efekty/korzyści 
Źródło danych i częstotliwość 

monitorowania 
 

● Kwota zamożności na  
mieszkańca dzielnicy Centrum. 

● Kwota wpływów do budżetu miasta 
z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

 

Wzrost wpływów do budżetu miasta 
z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

 

Poprawa wizerunku 
miasta. 

Podniesienie jakości życia 
mieszkańców. 

Rozwój gospodarczy 
miasta. 

Raporty z Wydziału Budżetu 
UM. 

Badania ankietowe 
mieszkańców. 

Monitorowanie minimum 1 raz 
rok. 

 

Działania 
 

● Organizacja Targów Pracy w dzielnicy 
● Organizacja zatrudnienia dla osób nieaktywnych zawodowo 
● Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla mieszkańców dzielnicy 

 

Inicjatywy  

● Podwyższanie kwalifikacji osób zajmujących się w Mieście rozwojem społecznym  
● Dofinansowania dla firm na miejsca pracy dla bezrobotnych  
● Pozyskanie finansowania na organizację bezpłatnych szkoleń zawodowych dla mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne.
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Mapa Programu Aktywności Lokalnej 

Mapa PAL to model, który opisuje sposób w jaki sposób stworzyć swoją wartość w długim czasie. 
Poprzez zobrazowanie perspektyw możliwe jest klarowne opisanie poszczególnych założeń oraz 
powiązań między nimi, które wpływają na wypełnienie postawionych celów. 

Model mapy dzieli się na cztery poziomy, z których każde wpływają na siebie, przez co każde 
wpływają także na realizację PAL. Najwyższy szczebel odnosi się do wartości dla całej gminy 
(perspektywa finansowa), drugi definiuje sposób, w jaki dzielnica Centrum jest widziana przez 
mieszkańców (perspektywa klienta), trzeci szczebel to procesy społeczne oraz operacyjne, które mają 
na celu zaspokojenie potrzeb klientów (perspektywa procesów wewnętrznych). Podstawą tych 
szczebli są kapitały: ludzki, informacji oraz organizacji. 

 

 

 

 FINANSE Wzrost motywacji do podejmowania 

zatrudnienia przez mieszkańców 

Spadek liczby osób bezrobotnych 

KLIENT 

Poprawa efektywnej współpracy ze 

społecznością 

Poprawa jakości życia mieszkańców 

PROCESY 

WEWN. 

Promocja aktywnych postaw społecznych Kompleksowa obsługa i doradztwo 

dla liderów społecznych 

ROZWÓJ 

Podwyższanie kompetencji mieszkańców 

Dopasowanie oferty zatrudnienia do 

specyfiki zmian gospodarczych 
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Grupa docelowa 

Identyfikacja profilu grupy docelowej działań Programu Aktywności Lokalnej dokonano w oparciu 
o wyniki analizy danych udostępnionych przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
informacji publicznej Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Katowicach, 
Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach, a także diagnozę przedstawioną w Miejskim Planie 
Rewitalizacji Miasta Mysłowice na lata 2016 – 2020+.  

Obszar wymagający działań rewitalizacyjnych i aktywizacyjnych, gdzie kumuluje się dużo problemów 
społecznych według przeprowadzonych analiz obejmuje dzielnicę Centrum w Mysłowicach. 
Problemami pojawiającymi się na tym terenie są: niski poziom wykształcenia, przyzwyczajenie do 
życia w substandardzie, agresja, wandalizm, uzależnienia, niski poziom przedsiębiorczości, 
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych, brak motywacji do podjęcia działania oraz zamknięcie się na zmiany. Kiepską 
sytuację społeczną pogłębia stan techniczny i degradacja budynków mieszkalnych oraz całego 
otoczenia, w którym społeczność lokalna na co dzień żyje. Grupą docelową będą wszyscy mieszkańcy 
dzielnicy – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. Otoczenie 
to osoby z najbliższego środowiska osób z grup marginalizowanych i są bardzo istotne w procesie 
aktywizacji. Celem jest integracja wszystkich grup społecznych, tworzenie wspólnoty opartej na 
wzajemnej pomocy i wspólnym działaniu na rzecz całej lokalnej społeczności. W związku z tym 
działaniami aktywizującymi społecznie będą objęci wszyscy mieszkańcy Centrum. Jednak szczególna 
uwaga w działaniach PAL będzie poświęcona osobom i rodzinom zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. Osoby te będą objęte nie tylko działaniami grupowymi, ale także pracą  
i doradztwem indywidualnym. Należy w tym miejscu wyjaśnić – co kryje się pod sformułowaniem 
„osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, są to:  

1) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 
spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.). Są to następujące 
przesłanki: 

● ubóstwo, 
● sieroctwo,  
● bezdomność, 
● bezrobocie, 
● niepełnosprawność, 
● długotrwała lub ciężka choroba, 
● przemoc w rodzinie,  
● potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,  
● potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,  
● bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
● trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach, 

● trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
● alkoholizmu lub narkomanii, 
● zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,  
● klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
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2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 
(tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 176): 

● bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej, 

● uzależnieni od alkoholu, 

● uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, 

● chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

● długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, 

● zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,  

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

● uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej, 

● osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze 
względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich 
podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym 
i rodzinnym. 

3) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. 
2020 poz. 821 z późn. zm.); 

4) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji  
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 969); 

5) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. Poz. 1327 z późn. zm); 

6) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych  
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w obszarze edukacji na lata 2014-2020;  

7) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą 
z niepełnosprawnością; 

8) osoby niesamodzielne; 

9) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu wytycznych 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

10) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

11) osoby korzystające z PO PŻ. 
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Realizatorzy i partnerzy 

Realizatorami Programu Aktywności Lokalnej będzie Miasto Mysłowice wraz z jednostkami 
organizacyjnymi samorządu m.in. radami dzielnic, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy 
Urząd Pracy oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Mysłowic i województwa Śląskiego.  

Istotną instytucją w realizacji zadań Programu Aktywności Lokalnej będzie Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Pracownicy socjalni, ze względu na charakter swojej pracy dysponują bardzo dużą wiedzą 
na temat problemów i potrzeb społeczności lokalnej, szczególnie grupy osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Współpraca może mieć bardzo znaczący wpływ na efekty prowadzonych 
działań w ramach PAL wśród mieszkańców dzielnicy Centrum. Równie ważna będzie współpraca  
z Powiatowym Urzędem Pracy, ponieważ wzmocni to działania aktywizacji zawodowej. Z diagnozy 
wynika, że na terenie Centrum jest jeszcze kilka innych znaczących podmiotów, które w ramach 
współpracy mogą pomóc w osiągnięciu określonych w PAL celów: Rada Dzielnicy Mysłowice-
Centrum, Administracja „R” Rymera, Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 7, Młodzieżowy Dom 
Kultury, Szkoły Podstawowe nr 7 i nr 9, Licea Ogólnokształcące nr 1 i nr 2, Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Miejski w Mysłowicach, który prowadzi Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny 
„Szansa”, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Stowarzyszenie Klub Abstynentów 
"Górnik" oraz Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "OGNIWO", Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 
Oddział Mysłowice oraz inne organizacje pozarządowe, które aktywnie działają na terenie dzielnicy. 
 

Finansowanie 

Program Aktywności Lokalnej będzie realizowany zgodnie z zasadą pomocniczości przy udziale 
środków własnych samorządu i finansowania zewnętrznego, w tym ze środków budżetu państwa (np. 
z programów Narodowego Instytutu Wolności) oraz funduszy unijnych (np. w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2014-2020). 

Monitoring i ewaluacja 

Zarówno metody działania, jak i osiągane w ramach wprowadzania Programu Aktywności Lokalnej 
rezultaty będą poddane ciągłej obserwacji oraz weryfikacji. Monitoring będzie prowadzony na 
bieżąco i systematycznie przez realizatorów Programu. Celem tych działań będzie: 

● analiza postępu (zmian ilościowych i jakościowych), 
● ustalenie skuteczności podejmowanych działań oraz stosowanych metod pracy dążących do 

osiągnięcia zamierzonych rezultatów, 
● diagnoza pojawiających się problemów i potrzeb w społeczności lokalnej, 
● podejmowanie działań korygujących w zakresie metod i sposobów pracy. 

W konsekwencji ma to doprowadzić do ustalenia i podjęcia kroków w celu poprawy jakość 
podejmowanych działań oraz ich efektów, a na koniec do osiągnięcia sukcesu, czyli wyznaczonych 
celów Programu. Po zakończeniu danego roku realizacji PAL zostanie dokonana ocena  
i podsumowanie jego efektywności w postaci raportu. W celu dokładnej oceny podjętych działań  
i osiągniętych celów w ramach Programu Aktywności Lokalnej zalecone są następujące metody 
ewaluacji: 

● obserwacja, 
● ankiety ilościowe i jakościowe,  
● wywiady. 

Bardzo cennym źródłem wiedzy na temat osiągniętych celów PAL będzie opis inicjatyw 
podejmowanych przez społeczność lokalną oraz zachodzących w niej procesów aktywizacji 
zawodowej i społecznej. 
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Wnioski i rekomendacje 

W niniejszym projekcie opracowano Plan Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Centrum miasta 
Mysłowice.  

W projekcie zostały przedstawione cele strategiczne i operacyjne dzielnicy, mapa strategii aktywizacji 
lokalnej, oraz podstawowe działania, które pozwoliłyby osiągnąć zamierzone cele w perspektywie 
najbliższych lat. 

Strategiczna Karta Wyników stworzona dla dzielnicy Centrum (str. 38) przedstawia rozwiązania  
i zmusza do planowania celów tak, aby każdy z nich był ze sobą ściśle powiązany, co pozwoli na 
uniknięcie błędów w sprawnym zarządzaniu miastem przez władze. Perspektywy strategicznej karty 
wyników dotyczą części finansowej, perspektywy klienta, perspektywy procesów wewnętrznych oraz 
perspektywy rozwoju, które prezentują przełożenie realizacji celów w końcowym etapie na efekty 
finansowe. W dzielnicy Centrum zlokalizowane są liczne instytucje publiczne istotne dla mieszkańców 
z uwagi na rozwój kulturalny i społeczny, dlatego należy skupić się na potencjale lokalnego rynku, 
wykorzystać wszystkie szanse w otoczeniu i wzmocnić siły. 

W ramach niniejszego Programu Aktywności Lokalnej przyjęto założenie, że samorząd nie dysponuje 
instrumentami, które pozwalają bezpośrednio wpływać na dynamikę rozwoju społecznego na terenie 
dzielnicy. Miasto może jednak stwarzać warunki, w których promowane są projekty społeczno-
gospodarcze w konkretnych obszarach i wspierać inicjatywy mające na celu dostarczenie 
mieszkańcom usług szkoleniowych dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Podstawowym 
elementem Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Centrum jest szeroko rozumiana promocja 
czynnych postaw obywatelskich. Pod pojęciem promocji rozumiana jest tu aktywność samorządu 
zarówno w zakresie działań infrastrukturalnych, jak i systemowych.  

Duży nacisk należałoby położyć na stymulowanie aktywności i samopomocy mieszkańców objętych 
zaprogramowanymi działaniami. Główną ideą takiego podejścia jest wyzwalanie i wykorzystanie 
endogenicznych zasobów społeczności lokalnej, zwłaszcza w sferze kapitału ludzkiego i społecznego. 
Przy takim podejściu rola samorządu terytorialnego i służb społecznych powinna ograniczać się do 
kreowania warunków współpracy, aktywizacji i rozwoju społeczno-gospodarczego. W niniejszym 
opracowaniu wykorzystywano przede wszystkim instrumenty oddziaływania pośredniego, tj. bodźce 
mogące wywołać u odbiorców zwiększenie aktywności oraz zaangażowania w rozwój własny  
i wspólnoty.  

Można przyjąć, że do celów działań realizowanych w ramach PAL zalicza się:  

1. Szeroko rozumiany rozwój lokalny oznaczający:  

 w aspekcie społecznym − dążenie do zintegrowanej, aktywnej i sieciowo zorganizowanej 
wspólnoty lokalnej;  

 w aspekcie gospodarczym – poprawę jakości kapitału ludzkiego, kwalifikacji zawodowych 
i społecznych niezbędnych w procesie aktywizacji zawodowej mieszkańców dzielnicy, 
a w konsekwencji, zwiększenie zatrudnienia;  

 w aspekcie kulturowym – zaangażowanie mieszkańców w życie wspólnoty z poszanowaniem 
tradycji lokalnej, zwiększenie dostępu do dóbr kultury, zwiększenie poziomu uczestnictwa 
w kulturze.  

2. Przełamywanie psychologicznej (społecznej) bariery rozwoju, którą można interpretować 
jako niechęć lokalnej społeczności do zmian i reform, brak motywacji do działania, brak 
inicjatywy i przedsiębiorczości.  
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.

z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), zgodnie z art 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) Rada Miasta biorąc pod uwagę potrzeby

w zakresie pomocy społecznej opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.

Niniejszy Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Centrum. Jako jeden ze

wskazanych w MPR obszarów zmaga się m.in. z: dużym udziałem osób z niepełnosprawnością,

bezrobotnych i o niskim wykształceniu, wysoką przestępczością, niedostosowaną do osób starszych

i niepełnosprawnych infrastrukturą miejską oraz pogłębiającym się wykluczeniem społecznym.

Program Aktywności Lokalnej (PAL) jest to narzędzie służące rozwijaniu form integracji i aktywizacji

społecznej oraz metod rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. W celu realizacji PAL, ośrodek

pomocy społecznej, inna jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa

może zainicjować partnerstwo lokalne. Program zakłada wspólne przedsięwzięcia lokalnych podmiotów

w celu pobudzenia potencjału grup oraz społeczności lokalnych, a także włączanie ich w życie społeczne.

Działania ukierunkowane są na organizowanie społeczności lokalnych poprzez: edukację społeczną,

inicjowanie grup samopomocowych, zachęcanie mieszkańców do udziału w lokalnych inicjatywach,

promowanie wolontariatu, udostępnianie informacji o dostępnych usługach oraz budowanie mocnych więzi

i relacji pomiędzy członkami społeczności, zarówno między mieszkańcami, jak i podmiotami działającymi

w środowisku lokalnym. PAL skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków

danej społeczności, czyli może być to grupa mieszkańców zamieszkująca np. dzielnicę, gminę, wieś lub

grupa zawodowa, społeczna. Cechą wspólną społeczności objętych takim Programem jest znalezienie się

w niekorzystnym położeniu, są to osoby wykluczone społecznie lub zagrożone tym zjawiskiem.

Zgodnie z powyższą definicją niniejszy Program Aktywności Lokalnej przedstawi dokładną analizę

zarówno potencjału dzielnicy Centrum, jak i jej najsłabszych stron. Z przeprowadzonej analizy

SWOT/TOWS wyłoni się koncepcja strategiczna, misja, cele strategiczne oraz proponowane

w PAL działania. Zostanie przedstawiona grupa docelowa, realizatorzy i partnerzy wdrażający PAL,

sposoby finansowania, monitorowania efektów i ewaluacji podjętych działań.

W związku z powyższym uzasadnione jest przyjęcie niniejszej uchwały.

Kierownik Kancelarii Prezydenta

(-) Aleksandra Kamińska
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