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Wprowadzenie 

 

Miasto Racibórz realizuje Program Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2015 – 2020, który wraz ze Strategią Rozwoju Miasta Racibórz 

kształtuje miejską politykę gospodarczą. Przyjęty w 2015 r. Program, określił cele oraz wskazał działania, które mają służyć rozwojowi 

przedsiębiorczości i wzrostowi poziomu inwestycji. Corocznie więc przekładane jest sprawozdanie z niniejszych działań i osiągniętych 

wskaźników w formie raportu. Raport został opracowany przez Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora na podstawie kart 

monitoringowych poszczególnych instytucji oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.  

W przedmiotowym Raporcie Monitoringowym za rok 2019 przedstawiono ewaluację postępów wdrażania i realizacji Programu Wspierania 

Przedsiębiorczości. Dzięki zastosowaniu różnorodnych narzędzi tj. promocji inwestycyjnej miasta, udostępnianiu lokali użytkowych 

i mieszkalnych, dbałości o poziom edukacji czy współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, zwiększono potencjał gospodarczy miasta.  

Kompleksowe działania przedstawione w Raporcie oraz stopień ich wykonania obrazują jak prognozowane założenia są efektywnie 

realizowane.  
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Osiągnięte cele szczegółowe oraz stopień realizacji założeń Programu Wspierania Przedsiębiorczości w okresie od stycznia do grudnia 

2019 r. 

 

I. WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA 

 

1. Działania inwestycyjne zmierzające do dynamizacji i dywersyfikacji lokalnego rynku pracy. 
 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Włączanie kolejnych terenów w obszar 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(KSSE) na terenie Raciborza i ich 
przygotowanie pod prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

Po wygaśnięciu z końcem 2018 r. umowy z dnia 17 lutego 2016 r. zawartej 
pomiędzy Miastem Racibórz a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., 
Podstrefą Jastrzębsko-Żorską, w zakresie przeprowadzania procedur sprzedaży 
nieruchomości objętych strefą ekonomiczną z równoczesnym udzieleniem 
zezwolenia strefowego, procedura przetargowej sprzedaży nieruchomości 
objętych KSSE, prowadzona była przez tut. Urząd Miasta.  
 
W roku 2019 Miasto zorganizowało 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości 
położonych przy ul. Gospodarczej, w których wyłoniono nabywców dwóch 
z nich o łącznej powierzchni 0,9398 ha. Kwota uzyskana ze sprzedaży 
to 344 018,70 zł brutto. Nabywcami działek zostali Metalio Sp. z .o.o. oraz 
Pan Adrian Głombik.  

Dodatkowo przy ul. Cecylii, sprzedano nieruchomość o powierzchni 0,1739 ha 
za kwotę 71 057,10 zł brutto.  Nowym właścicielem zostało przedsiębiorstwo 
NEOMAX Sp. z o.o. 

 

Miasto Racibórz 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki 

Wydział Rozwoju 
(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 
 

Partnerzy: 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A 
Podstrefa Jastrzębsko- Żorska 

 

 

Wskaźnik realizacji zadania 



 

                                                                                                                                                                                                                                4  
 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Powierzchnia terenów włączonych do KSSE 
przygotowanych pod działalność gospodarczą. 

0 
Na koniec roku powierzchnia wolnych terenów przygotowanych do sprzedaży 

wynosiła 2,9128 ha. 

Brak 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Sukcesywne wyodrębnianie i uzbrajanie 
terenów inwestycyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów przeznaczonych pod 
działalność firm sektora MŚP. 

W związku z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych zrealizowano następujące 
zadania:  

1. Prowadzono negocjacje z właścicielami terenów prywatnych, 
sąsiadujących z gminnymi terenami inwestycyjnymi, w celu 
zwiększenia posiadanego areału. Grunty takie po podziale na działki 
o oczekiwanej przez inwestorów powierzchni oraz wyposażeniu 
w elementy infrastruktury technicznej, będą w kolejnych latach 
wystawiane na sprzedaż.  

 
2. Przygotowano do sprzedaży nieruchomość położoną przy 

ul. Lwowskiej 9 o powierzchni 0,1257 ha, zabudowaną budynkiem 
niemieszkalnym o powierzchni użytkowej  1932 m², przeznaczoną 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usług 
publicznych (w 2020 r. rozstrzygnięto przetarg). 

 
3. W ramach zadania dot. budowy drogi dojazdowej do terenów 

inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci 
infrastruktury technicznej, opracowano program funkcjonalno-
użytkowy (PFU) oraz obliczono koszty realizacji zadania (robót 
budowlanych). Zakres robót budowlanych zadania opisany w PFU 
obejmuje: 
 

   Miasto Racibórz 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki 

Wydział Rozwoju  
(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 
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a) budowę drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w pasie drogowym 
ul. Mikołowskiej długości 410 mb, 
b) budowę sieci kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia drogi 
dojazdowej oraz do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z 
działek przyległych, 
c) oświetlenie drogi dojazdowej.  
 

Szacunkowy koszt realizacji zadania to ponad 3 mln zł netto.  

 
 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Powierzchnia terenów inwestycyjnych 
wyodrębnionych pod działalność gospodarczą 

 

51,70 ha 
(ul. Rudzka, Plac Wolności, Podmiejska, 1 Maja, Gospodarcza, Mikołowska, 

Fojcika) 

  Brak 

Powierzchnia nieruchomości udostępnionych 
pod działalność produkcyjną 

 

8,90 ha 
(ul. 1 Maja, Gospodarcza, Mikołowska, Fojcika) 

Brak 

 
Liczba zorganizowanych i rozstrzygniętych 
przetargów na sprzedaż terenów 
inwestycyjnych 

 

6 zorganizowanych, w tym 4 rozstrzygnięte 

Brak 
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ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta. Realizowano zadania w związku z modernizacją i rozwojem sieci drogowych: 
1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna: na odcinku od DK 45 
w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - etap 4 i 5 (Wschodnia obwodnica 
Raciborza). Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag, a inwestorem Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. Obecnie trwają prace budowlane odcinka 
o długości 7,8 km. Na odcinku od Rudnika do węzła z ul. Gliwicką (DW919) 
droga będzie jednojezdniowa, a dalej do ul. Rybnickiej dwujezdniowa w każdą 
stronę. Ponadto zadanie obejmuje nowy most nad rzeką Odrą o długości 400m 
oraz wiadukt nad trasą kolejową Chałupki - Kędzierzyn Koźle. Prowadzone były 
również postępowania odszkodowawcze oraz wypłaty odszkodowań za grunty 
zajęte pod inwestycję.  

 
2. Przebudowa i remont dróg lokalnych. 
W ramach remontu i modernizacji przeprowadzono następujące działania: 

 Remont nawierzchni jezdni ul. Szewskiej,  
 Remont nawierzchni jezdni ul. Rudzkiej - boczna,  
 Remont nawierzchni jezdni ul. Tulipanowej,  
 Przebudowa ul. Rymera cz. I, 
 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starowieś/Ocice Górne,  
 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3578S ul. Łąkowej i Tadeusza 

Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap 
II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, 

 Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej od strony ul. Głubczyckiej do 
Szpitala Rejonowego w Raciborzu, 

 Remont nawierzchni ul. Mandrysza,  
 Remont skrzyżowania ul. Skłodowskiej i Prusa, 
 Remont nawierzchni drogi ul. Zakładowej, 
 Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Głubczyckiej - bocznej. 

Wydział Dróg Miejskich 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 



 

                                                                                                                                                                                                                                7  
 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

 

Długość wybudowanych i przebudowanych 
dróg. 

 
Realizacja zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap IV 

i V” – 0 (wskaźnik zostanie osiągnięty po zrealizowaniu inwestycji) 
 

Długość zmodernizowanych dróg lokalnych – 3 175m 

 
306 853,90 zł – dokumentacja projektowa 

 
 
3 072 291,57 zł 

 

2. Aktywna polityka lokalowa i mieszkaniowa miasta. 
 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Wyodrębnienie i udostępnienie terenów pod 
budownictwo jednorodzinne i mieszkaniowe 
oraz zapewnianie bazy lokalowej dla osób 
pracujących w Raciborzu. 

Miasto realizuje zadanie pn. Wykonanie dwóch budynków mieszkalnych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w celu zwiększenia zasobów 
mieszkalnych w Raciborzu: 
 
1. Budynek „A” - w 2017 r. została opracowana koncepcja zabudowy, badanie 
gruntu oraz kompletna dokumentacja. Dnia 30.05.2018 r. przekazano teren 
budowy Generalnemu Wykonawcy - firmie P.U. “BORBUD” Sp. z o.o. 
Rozpoczęto prace budowlane budynku “A” przy ul. Łąkowej w Raciborzu. Dnia 
29.11.2019 r. został nadany numer adresowy budynku: ul. Łąkowa 10, 10A, 10B, 
10C. Inwestycja zakończyła się 28.02.2020 r. Na realizację inwestycji Miasto 
uzyskało finansowe wsparcie ze środków Funduszy Dopłat Banku Gospodarstwa 
Krajowego.  

 
2. Budynek B - dnia 24.10.2019 r. przekazano teren budowy Generalnemu 

Miasto Racibórz 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki 

Wydział Dróg Miejskich 

Wydział Komunalny 

Wydział Lokalowy 

Raciborskie Towarzystwo Budownictwa 
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Wykonawcy - firmie P.U. “Borbud” oraz rozpoczęto prace budowlane. 
Przewidywany termin zakończenia to 30.04.2021 r.  
 
Miasto przygotowało działki budowlane do sprzedaży przy ul. Koszalińskiej 
w dzielnicy Ocice. Doprowadzono kanalizację deszczową do 17 działek.  
Przetargi ogłoszono w 2020 r.  
 
Zakończono realizację zadania pod nazwą “Dokumentacja techniczna dotycząca 
uzbrojenia nowych terenów budowlanych oraz budowy układu drogowego przy 
ul. Chorwackiej bis”. Tereny do tej pory uprawiane były rolniczo.  
 
Ponadto, oferta miasta zawierała teren przy ul. Grunwaldzkiej, 0,7418 ha pod 
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.  
 
Dodatkowo zorganizowano 3 przetargi na zbycie wolnych lokali mieszkalnych 
oraz zrealizowano 146 wniosków najemców na sprzedaż lokali mieszkalnych 
w trybie bezprzetargowym.  
 

Społecznego Sp. z o.o. 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

 

Liczba planowanych do wybudowania 
mieszkań przy ul. Łąkowej 

 

96 mieszkań  (realizacja przewidziana na lata 2019-2021) 

 
4 983 383,46 zł (koszty poniesione) 
18 294 208,90 zł (koszty całkowite do poniesienia 

w związku z budową mieszkań przy ul. Łąkowej) 
 
Liczba działek budowlanych udostępnionych 
na zasadach preferencyjnych 

 
0 

Bezkosztowo 
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Powierzchnia terenów przygotowanych pod 
budownictwo mieszkaniowe (jednorodzinne) 

 
9,64 ha 

(ul. Koszalińska, Chorwacka bis, Tęczowa, Mariańska, Moniuszki, Brzozowa, 

Cecylii-Królewska) 

 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Zapewnienie efektywnego systemu sprzedaży 
i wynajmu lokali usługowych w ramach 
zasobu Miasta Racibórz, w tym zapewnienie 
oferty lokalowej dla przedsiębiorstw 
we wstępnej fazie rozwoju. 

Mając na uwadze wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą 
i chęć związania swojej przyszłości z Raciborzem, Miasto kontynuowało 
realizację niżej wymienionych programów: 
 
1) Program „Lokale na Start” – realizowany jest od grudnia 2015 r., skierowany 
do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata, 
którzy mogą uzyskać prawo do bezczynszowego korzystania 
z lokali udostępnianych w ramach funkcjonowania Ośrodka Współpracy 
Gospodarczej na okres 18 miesięcy oraz zlokalizowane na terenie Miasta 
Racibórz na okres 24 miesięcy, z możliwością kontynuacji najmu na zasadach 
ogólnych na czas nieokreślony. 
Miasto udostępniło 18 lokali, w tym 5 w Ośrodku Współpracy Gospodarczej oraz 
13 na terenie miasta.  Na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto nie dysponowało 
wolnymi lokalami. Wobec 18 lokali objętych programem 17 z nich było 
wynajętych, a 1 zarezerwowany (w 2019 r. podpisano 4 nowe umowy).  

 
2) „Pracuj i mieszkaj w Raciborzu” - inicjatywa w ramach, której 
wynajmowane są lokale mieszkalne przeznaczone do wynajęcia osobom 
o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy są zatrudnieni w podmiocie, 
którego siedziba, oddział, filia znajduje się na terenie Miasta Racibórz oraz 
absolwentom szkół wyższych do 35 roku życia na czas trwania stosunku pracy. 
Wykazy lokali przeznaczonych do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy 
podawane są do publicznej wiadomości w każdy pierwszy dzień roboczy miesiąca 
lutego i września. W 2019 r. zostały wynajęte 3 lokale, przy ul. Opawskiej, Placu 

Miasto Racibórz 

Wydział Rozwoju 
(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 

Miejski Zarząd Budynków 

Wydział Lokalowy 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
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Wolności i Mickiewicza.  
 
3) Przedsiębiorcom, oprócz terenów inwestycyjnych Miasto udostępnia hale 
przemysłowo-produkcyjne do wynajęcia, zlokalizowane przy ul. Adamczyka 10. 
W 2019 roku wynajęte zostały 2 hale objęte programem (dostępne i promowane 
na stronie internetowej miasta) o łącznej powierzchni 314 m2. 
 
4) Ponadto Miasto w ramach swoich zasobów posiada lokale użytkowe, które 
oddawane są w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, bądź też 
oddawane w najem w trybie bezprzetargowym. W roku 2019 Miasto Racibórz 
wynajęło 13 takich lokali, w tym 5 w drodze przetargu, 8 w drodze 
bezprzetargowej. 

 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

 
Liczba lokali użytkowych udostępnionych 
na preferencyjnych warunkach. 

Liczba podmiotów, które skorzystały z oferty 
lokalowej dla przedsiębiorstw we wstępnej 
fazie rozwoju w 2019 r. 

 
18 

 

4 

Bezkosztowo 

 

 

 

 
Liczba powierzchni użytkowej udostępnionej 
do wynajęcia 

314 m2 

(hale) 

Liczba podmiotów, które skorzystały z oferty 
wynajęcia hal 2 
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Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych 
osobom o wysokich kwalifikacjach 
zawodowych na czas trwania stosunku pracy 

 

3 

 
Liczba lokali użytkowych, które zostały 
oddane w najem w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego 

 

5 

 
Liczba lokali użytkowych, które zostały 
oddane w najem w trybie bezprzetargowym 

8 

 

3. Efektywne kreowanie i koordynowanie lokalnej polityki przestrzennej. 
 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Sukcesywne opracowywanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

W roku 2019 rozpoczęto kolejną procedurę planistyczną sporządzania 
miejscowych planów zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
Wdrożono procedury mające na celu zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego o całkowitej powierzchni 24,29 ha. 

 
Wydano 26 decyzji o warunkach zabudowy oraz 9 decyzji ustalających 
lokalizację inwestycji celu publicznego. 
Uchwały wszczynające nowe procedury planistyczne w 2019 r.: 

1. Uchwała Nr III/39/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki 
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przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach 
strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu.  

2. Uchwała Nr III/40/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej 
Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu. 

3. Uchwała Nr III/41/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej 
Płonia w Raciborzu. 

4. Uchwała Nr III/42/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej 
Ocice w Raciborzu. 

5. Uchwała Nr III/43/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej 
Miedonia w Raciborzu. 

6. Uchwała Nr III/44/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej 
Markowice w Raciborzu oraz Uchwała Nr IV/61/2019 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 27 lutego 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu. 

7. Uchwała Nr III/45/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej 
Brzezie w Raciborzu. 
 

 

Wskaźnik realizacji zadania 
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Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

Poniesione koszty w zł 

Liczba nowych obszarów objętych 
Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego 

 

 
8 16 895,40 zł 

Liczba przeprowadzonych ocen aktualności 
studiów i planów 

 

0 

 

 

Brak 

 

 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Zapewnienie efektywnych zasad obrotu 
nieruchomościami, z uwzględnieniem 
kompleksowego systemu ulg dla 
przedsiębiorców podejmujących inwestycje 
oraz tworzących miejsca pracy na terenie 
miasta. 

Miasto Racibórz od kilku lat oferuje ulgę w podatku od nieruchomości na 
podstawie Uchwały Nr XLI/576/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis. 
Maksymalna kwota zwolnienia określonego w okresie 3 lat nie może przekroczyć 
50% udokumentowanych nakładów na inwestycję.  
Z tej formy pomocy w ubiegłym roku skorzystało 6 lokalnych przedsiębiorców. 
 
Firmy inwestujące na terenach objętych wcześniej KSSE po spełnieniu 
określonych warunków mogą uzyskać pomoc publiczną w postaci: ulg 
w podatku dochodowym CIT lub PIT. Działające aktualnie w KSSE podmioty 
uzyskały możliwość korzystania z ulg podatkowych do 2026 roku. 
 
Od 30 czerwca 2018 r. funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji – instrument dzięki, 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki 

Wydział Finansowy 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
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któremu inwestor może uzyskać ulgę podatkową zgodnie z Ustawą 
o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa umożliwia zwolnienia podatkowe dla 
inwestorów na 10,12 lub 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji.  
 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba podmiotów, które skorzystały z ulg  
dla przedsiębiorców (w ramach zwolnień 
w podatku od nieruchomości) 

6 

 

Bezkosztowo 

Liczba podmiotów, które skorzystały z ulg dla 
przedsiębiorców w ramach pomocy publicznej 
(KSSE) 

8 
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II. Promocja inwestycyjna 

 

1. Kompleksowa i skuteczna obsługa inwestora. 
 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Urząd przyjazny przedsiębiorcom. W Referacie Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora inwestorzy mogą zasięgnąć 
kompleksowych informacji w zakresie terenów inwestycyjnych, ulg w podatku od 
nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XLI/576/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. 

oraz pomocy na każdym etapie inwestycji poprzez prowadzenie polityki tzw. 
„drzwi otwartych” dla przedsiębiorców, a także asystowanie we wszystkich 
procedurach administracyjnych i prawnych występujących w trakcie realizacji 
inwestycji. Ponadto przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do 
modernizacji źródła ciepła lub wdrożenia ekologicznego systemu przygotowania 
CWU(kolektory słoneczne lub pompa ciepła). Udzielenie dotacji następuje na 
podstawie wniosku. Wniosek należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu w terminie do 31 października danego roku wraz 
z wymaganymi załącznikami. 

Bieżące informacje dla przedsiębiorców dostępne są na stronie Urzędu Miasta 
www.raciborz.pl w zakładce Invest in Racibórz, jak również na stronach Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu, portalu Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora 
i Eksportera pn. Invest in Silesia.  
Promocja Miasta oraz działalność Inkubatora Przedsiębiorczości odbywa się 
poprzez prowadzenie serwisu Przedsiębiorczy Racibórz oraz media 
społecznościowe, w tym publikowanie komunikatów i aktualności 
gospodarczych, informowanie o nadchodzących wydarzeniach i inicjatywach 
o charakterze gospodarczym.  
 

Wydział Rozwoju  
(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
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Aktualizowano na bieżąco site check terenów inwestycyjnych na stronie 
www.raciborz.pl.  
 
Dostosowano zakładki Invest in Racibórz oraz Dla młodego biznesu do 
wymogów WCAG 2.1 zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. 

U. 2019 poz. 848 z późn. zm.). 
 
Kontynuowano nawiązywanie kontaktów z inwestorami w celu zwiększenia 
zasięgu promocji gospodarczej Miasta.  
Mając na uwadze ułatwienie dostępu do obecnych map, działek, ich powierzchni 
oraz plan zagospodarowania przestrzennego zaktualizowano warstwy tematyczne 
w Elektronicznym Systemie Informacji Miejskiej ESIM. Razem przeprowadzono 
31 aktualizacji takich warstw. Dodatkowo realizowano obsługę zgłoszeń 
publicznych za pośrednictwem ESIM.  
 
Rezultatem przeprowadzonych działań było pozyskanie inwestorów, którzy 
zakupili niżej wymienione działki: 

 przy ul. 1 Maja: 
 

1.  działka o powierzchni 2,0001 ha, za cenę 677 053,50 zł brutto (przetarg 
ogłoszono w 2018 r., ale sprzedaż miała miejsce w 2019 r.), 
2. działka o powierzchni 1,8690 ha, za cenę 658 419,00 zł brutto. 

 
 

 przy ul. Gospodarczej (KSSE), sprzedane zostały 2 działki: 
 

1. działka o powierzchni 0,3209 ha, za cenę 120 847,50 zł brutto; 
2. działka o powierzchni 0,6189 ha, za cenę 223 171,20 zł brutto.  

 

 przy ul. Cecylii (poza KSSE): 
 
1.  działka o powierzchni 0,1739 ha, za cenę 71 057,10 zł brutto.  
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Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba wdrożonych rozwiązań 
usprawniających obsługę inwestora 

3  
kontynuacja z lat poprzednich 

(narzędzia internetowe: miejska strona internetowa – zakładka Invest in Racibórz, 
portale społecznościowe, rozbudowa/serwis ESIM , site check list) 

Bezkosztowo 

 

Liczba inwestorów, z którymi nawiązano 
kontakt 

 
41 

 

 
Liczba przeprowadzonych aktualizacji ofert 
inwestycyjnych w ESIM 

 
31 - aktualizacja warstw  

1 - nowy moduł Edukacja i Kultura 
 

 

 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Opracowanie materiałów promocyjno-
informacyjnych na potrzeby działań 
związanych z promocją inwestycyjną 
i marketingiem terytorialnym. 

W związku ze sprzedażą kolejnych terenów inwestycyjnych przy ul. 1 Maja 
w Raciborzu zaktualizowano baner informacyjny o formacie 300x200. 
Kontynuowano promocję programu “Lokale na Start” poprzez strony internetowe 
www.raciborz.pl, www.przedsiębiorczyraciborz.pl, profil na Facebooku. 
Promowano tereny inwestycyjne w zakładce Invest in Racibórz.  

Wydział Rozwoju 
(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 
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Na potrzeby działań związanych z przedsiębiorczością zostało opracowane 
Vademecum Raciborskiego Przedsiębiorcy, który jest w pewnym rodzaju 
przewodnikiem dla osób zakładających działalność gospodarczą oraz 
poszukujących dodatkowych źródeł dofinansowania. 
 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

 
Liczba opracowanych materiałów 
promocyjnych 

 
4 

5 000 zł -Vademecum  koszty poniesione 

w ramach  dotacji „Prowadzenie Inkubatora 

Przedsiębiorczości w Ośrodku Współpracy 

Gospodarczej w Raciborzu”. 

565,80 zł – baner informacyjny przy ul. 1 Maja 

2214,00 zł – artykuł sponsorowany Biznes 

w mieście 

1230,00 zł – artykuł w Przeglądzie 

Przemysłowym i Gospodarczym.  

 

2. Promocja miasta w ujęciu krajowym i międzynarodowym. 
 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Aktywna współpraca instytucjonalna 
w wymiarze krajowym i międzynarodowym  
w celu promocji raciborskich terenów 

Mając na uwadze zwiększenie zasięgu promocji terenów inwestycyjnych 
Raciborza, Miasto kontynuowało nawiązaną w poprzednich latach współpracę 
z instytucjami otoczenia biznesu oraz podejmowało działania: 

Miasto Racibórz 

Wydział Rozwoju 
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inwestycyjnych. 1. Promocja terenów w bazie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.  
2. Promocja terenów na stronie internetowej Invest In Silesia w ramach 
współpracy ze Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działającym 
w Strukturach Urzędu Marszałkowskiego.  
3. Promocja terenów inwestycyjnych na mapie terenów inwestycyjnych 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.   
4. Uczestnictwo w szkoleniach dla przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu. 
5. Uczestnictwo w konferencji dotyczącej standardów obsługi inwestora 
w samorządzie. Projekt przygotowany przez Śląskie Centrum Obsługi Inwestora 
i Eksportera ma na celu podniesienie jakości obsługi inwestora 
w gminach województwa śląskiego z zakresu zarządzania i elektronizacji procesu 
obsługi inwestora, rozwoju umiejętności interpersonalnych, promocji 
i marketingu.  
6. Udział w spotkaniu sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Forum 
Biznesu 2019, organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji 
i Handlu. Podczas zeszłorocznej edycji można było poznać ofertę PAIH 
oraz Partnerów Forum, w tym Specjalnych Stref Ekonomicznych, regionów 
i instytucji rozwoju, wziąć udział w spotkaniach z ekspertami PAIH, a także 
Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, uczestniczyć w warsztatach 
regionalnych i branżowych, poznać możliwości ekspansji do krajów-członków 
Światowego Stowarzyszenia Agencji Promocji Inwestycji (WAIPA).  
7. Miasto Racibórz podpisało memorandum z przedstawicielami samorządów 
subregionu zachodniego województwa śląskiego, aglomeracji ostrawsko-
karwińskiej oraz czeskich organizacji skupiających biznes 
o współpracy transgranicznej. Celem memorandum jest poszerzenie wzajemnej 
współpracy w zakresie ochrony środowiska, spadku liczby ludności i starzenia się 
populacji oraz współpracy gospodarczo-biznesowej. 

 

(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora)  

 

Wskaźnik realizacji zadania 
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Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

 
Liczba podpisanych umów o współpracy z 
instytucjami krajowymi i międzynarodowymi 
w celu promocji raciborskiego potencjału 
inwestycyjnego. 

 
1  

(Memorandum) 

 

Bezkosztowo 

 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Udział w przedsięwzięciach promujących 
przedsiębiorczość oraz działaniach 
skierowanych do inwestorów. 

W celu promocji przedsiębiorczości i terenów inwestycyjnych przedstawiciele 
Miasta brali udział w wielu przedsięwzięciach, m.in.: 

 
1) Udział w konferencji pn.  „Program dla Śląska w Katowicach”. 

 
2) Organizacja „Konkursu na Najlepszy Biznesplan”. 
 
3) Udział w subregionalnych spotkaniach biznesowych z przedstawicielami 
lokalnych przedsiębiorstw. 

4) Udział w IX Europejskim Kongresie MŚP w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach, na miejskim stanowisku promowano lokalne marki 
i wydarzenia. 

5) Współorganizacja i udział w I Festiwalu Przedsiębiorczości na Zamku 
Piastowskim w Raciborzu.  

6) Współorganizacja i udział w wydarzeniu pn. InspiratON 2019.  

7) Udział w Festiwalu Perspektyw 2019 r.   

8) Uczestnictwo na Forum Biznesu organizowanego przez PAIH w Warszawie. 

Wydział Rozwoju 
(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 
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9) Uczestnictwo w HackYeah w Warszawie. 

10)Współorganizacja i udział w międzynarodowej Gali Filar Ziemi Raciborskiej. 

11) Udział w 4 edycji Kongresu 590 w Jesionce koło Rzeszowa.  

12) Uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach związanych z pozyskiwaniem 
inwestorów. 

 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba wydarzeń gospodarczych o zasięgu 
regionalnym, krajowym oraz zagranicznym,  
w których wzięto udział. 

12 64 258,60 zł 

 

3. Działania promocyjno-informacyjne ukierunkowane na lokalny rynek i regionalny. 
 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Kampanie informacyjno - promocyjne 
eksponujące potencjał inwestycyjny miasta 
oraz lokalnych przedsiębiorców. 

1. Dnia 11 grudnia 2019 r. rozstrzygnięto Konkurs na najlepszy Biznesplan. 
W konkursie rywalizowali początkujący raciborscy przedsiębiorcy oraz osoby 
planujące dopiero rozpocząć swoją działalność gospodarczą. Do czwartej edycji 
zgłoszono 6 projektów. Natomiast w samym finale znalazło się 5 z nich. Autorzy 
pomysłów biznesowych mieli możliwość zaprezentowania się przed jury oraz 
publicznością. Wszyscy finaliści inspiracje i pomysły na biznes czerpali ze 

Wydział Rozwoju 
(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 

Rzecznik Prasowy 

Powiat Raciborski 
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swoich pasji. Każdy projekt wyróżniał się oryginalnością. Zwyciężyła Magdalena 
Dulian reprezentująca swoją Pracownię Artystyczną MALAK.  
W komisji konkursowej oceniającej pomysły zasiedli Józef Galli 
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz 
Przewodniczący Komisji Konkursowej, Michał Fita - I Zastępca Prezydenta 
Miasta Racibórz, Agnieszka Siedlaczek - pracownik Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych oraz Prezes fundacji Superfundacja, Maria Smyczek - Dyrektor 
Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Sebastian Składny - właściciel CEO 
BARMIX - Automatyczny Barman.  
 
2. Współorganizacja i udział w I Festiwalu Przedsiębiorczości na dziedzińcu 
Zamku Piastowskiego  w Raciborzu dnia 15 czerwca 2019 r. 
W ramach wydarzenia można było przejrzeć oferty pracy raciborskich firm, 
zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół zawodowych, uczelni i placówek 
edukacyjnych. Nie zabrakło również stoiska Referatu Przedsiębiorczości 
i Obsługi Inwestora oraz Inkubatora Przedsiębiorczości.  
 
3. Przedstawiciele Inkubatora Przedsiębiorczości w Raciborzu zaprezentowali 
swoją ofertę podczas imprezy pt. InspiratON2019, organizowanej przez 
Wydawnictwo Nowiny. Manager Inkubatora - Radosław Knesz - omówił na 
scenie możliwości pozyskania środków na własny biznes. InspiratON2019 to 
wydarzenie, którego głównym celem było dostarczenie uczniom inspiracji 
i informacji przy wyborze kierunku i formy przyszłości zawodowej – pracy 
i edukacji.  
 
4. Na bieżąco organizowane były spotkania z przedsiębiorcami m.in. integracyjne 
spotkanie noworoczne, śniadania biznesowe. 
 
5. Przedsiębiorcy brali udział w licznych szkoleniach organizowanych 
w Urzędzie Miasta, tj. „Zmiany w prawie pracy i RODO”, „Jak zwiększać 
sprzedaż i sięgać po zysk, którego nie widać?”, „E-akta”, „Jak uzyskać dotacje 
i wsparcie finansowe dla firm?”. 
 
6. Odbyła się VII Międzynarodowa Gala Filar Ziemi Raciborskiej. Uhonorowano 

Raciborska Izba Gospodarcza 
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za wybitne osiągnięcia przedsiębiorstwa, instytucje oraz osoby zasłużone dla 
gospodarczego i społecznego rozwoju Miasta Racibórz. Głównym organizatorem 
była Raciborska Izba Gospodarcza.  
W ubiegłym roku zostali nagrodzeni i statuetki odebrali: firma Krawiecka 
Jedność Sp. z o.o. z Pietrowic Wielkich, Evegs Sp. z o.o. z Raciborza oraz 
Ekoland z Zabełkowa, w kategorii rzemiosło - Pinior Zygmunt Mechanika 
Pojazdowa, w kategorii społecznej - Hubert Skornia, a w kategorii współpraca 
zagraniczna - firma Lanex a.s. z Czech. 
 
Mając na celu promocję i sprzedaż terenów inwestycyjnych przeprowadzono 
liczne spotkania i rozmowy z potencjalnymi inwestorami. W roku 2019 r.  
nawiązano kontakt z 41 przedsiębiorcami z różnych branż. 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

 
Liczba przeprowadzonych kampanii 
informacyjno-promocyjnych 

 
6 57 850,00 zł 

Liczba opublikowanych materiałów 
medialnych dotyczących przedsiębiorczości 

 
126 

Brak (w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości) 

 
Liczba wyróżnionych i nagrodzonych 
przedsiębiorców 

6 
 5 000 zł – nagroda za Najlepszy Biznesplan 

 
Liczba spotkań z przedsiębiorcami 25 

Brak 
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Liczba przeprowadzonych szkoleń dla 
przedsiębiorców 

4 
Brak 

 
Liczba zorganizowanych konferencji 
prasowych 

 
15 

Brak 

 
Liczba przyznanych patronatów Prezydenta 
Miasta nad imprezami promującymi 
przedsiębiorczość 

 

 
10 

Brak 

 

III. Rozwój przedsiębiorczości i wspieranie lokalnego rynku pracy. 

 

1. Wielopłaszczyznowa informacja i komunikacja w obszarze lokalnego rynku pracy. 
 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Wdrożenie schematu efektywnej komunikacji 
bezpośredniej (regularne spotkania) 
i elektronicznej na linii Urząd Miasta - lokalni 
przedsiębiorcy. 

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora na bieżąco prowadził działania 
związane z obsługą przedsiębiorców i inwestorów poprzez: 

1) Spotkania indywidualne oraz grupowe, podczas których udzielano potrzebnych 
informacji na temat ulg w podatku od nieruchomości, obowiązujących stawkach 
podatku czy za wynajem lokali, wydarzeniach prowadzonych przez miasto, jak 
również o możliwościach wsparcia finansowego poprzez kontakt z instytucjami 
udzielającymi dokładnych informacji.  

Wydział Rozwoju 
(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 
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2)Komunikację bezpośrednią poprzez Inkubator Przedsiębiorczości, który 
w sposób bezpłatny udziela kompleksowego wsparcia raciborskim 
przedsiębiorcom i mieszkańcom zainteresowanym podjęciem działalności 
gospodarczej. Inkubator to dyżury doradców i wydarzenia informacyjno- 
edukacyjne.  

3)Narzędzie elektroniczne jakim jest portal PrzedsiębiorczyRaciborz.pl, który stał 
się źródłem informacji i wiedzy o lokalnym biznesie oraz Gospodarcza Platforma 
Informacyjna Silesiainfo.  PrzedsiębiorczyRacibórz.pl to również możliwość 
zadawania pytań online takim instytucjom jak: Urząd Skarbowy, ZUS, Starostwo 
Powiatowe, Urząd Miasta, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.  

Łącznie na obu platformach opublikowano 278 postów, na portalu 
społecznościowym facebook.com/PrzedsiebiorczyRaciborz opublikowano  
246 postów o łącznym zasięgu 215 694 użytkowników. Strony 
przedsiębiorczyraciborz.pl i silesiainfo.org odwiedziło ponad 6 tys. osób.  

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

 
Liczba użytkowników portalu Silesia Info.org 
oraz Przedsiębiorczy Racibórz 

 
6 208 – ogólna liczba odwiedzających Przedsiębiorczy Racibórz  

i Silesiainfo.org 

215 694 – sumaryczny zasięg postów na facebooku/przedsiebiorczyraciborz 

 

Koszt prowadzenia portali, druk plakatów, ulotek 
ujęty w dotacji „Prowadzenie Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Ośrodku Współpracy 
Gospodarczej w Raciborzu”. 

 
Liczba narzędzi bezpośredniej komunikacji  

 
4 (spotkania indywidualne i grupowe, spotkania w Inkubatorze, portale: 
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z przedsiębiorcami 

Liczba publikacji i materiałów o charakterze 
informacyjnym (rodzaj) 

Przedsiębiorczy Racibórz, Silesiainfo) 

3 (ulotki, plakaty) 

 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Zapewnienie udziału przedsiębiorców w życiu 
gospodarczym miasta poprzez utrzymanie 
regularnego funkcjonowania Konsultacyjnej 
Rady Gospodarczej. 

Konsultacyjna Rada Gospodarcza sprawuje funkcje opiniodawczo–doradcze 
w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta Racibórz, 
reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze oraz wspiera działania Prezydenta 
Miasta Racibórz swą wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością problemów 
gospodarki miasta. 

W okresie sprawozdawczym zakończyła się II kadencja Rady. Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 maja 2019 r. powołano Radę III kadencji.  

W roku 2019 odbyły się 4 posiedzenia Konsultacyjnej Rady Gospodarczej:  
22 maja 2019 r., 3 lipca 2019 r., 1 października 2019 r. oraz 12 grudnia 
2019 r.  

Na wyżej wymienionych posiedzeniach omówiono następujące tematy: 

 Podsumowano działalność Rady II kadencji oraz przedstawiono raport 
z realizacji w 2018 r. Programu Wspierania Przedsiębiorczości, 

 Omówiono aktualne inwestycje w zakresie turystyki, w tym poruszono 
kwestię zagospodarowania żwirowni na Ostrogu (stan obecny, plany, 
przebieg drogi Racibórz-Pszczyna), 

 Przedstawiono problematykę włączenia biznesu do procesu edukacji 
od poziomu ostatnich klas szkół podstawowych, poprzez szkoły  
średnie i PWSZ. 

 Podsumowano tegoroczny Konkurs na Najlepszy Biznes Plan 

Wydział Rozwoju  
(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 
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i działalność Inkubatora Przedsiębiorczości,  

 Sugerowano, aby w ramach prowadzonych prac nad Strategią Miasta 
przygotować tzw. „księgę popytu”, dokument diagnozujący 
zapotrzebowanie raciborskich przedsiębiorców, w co chcą inwestować 
i jakimi środkami dysponują.  

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba spotkań Konsultacyjnej Rady 
Gospodarczej przy Prezydencie Miasta 

4 Bezkosztowo 

 

2. Kreowanie i efektywna współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu, podmiotami rynku pracy oraz instytucjami finansowymi działającymi na 
rynku lokalnym. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Zacieśnienie / rozszerzenie współpracy 
z organizacjami i instytucjami działającymi 
na lokalnym rynku w celu rozwoju 
przedsiębiorstw. 

Kontynuowano realizację powierzonego na lata 2018-2019 zadania publicznego 
w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości tj. „Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Ośrodku 
Współpracy Gospodarczej w Raciborzu”. Realizatorem było Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych. 

Działalność Inkubatora to: 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
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 Bieżąca promocja gospodarcza  Miasta Racibórz poprzez prowadzenie 
serwisu Przedsiębiorczy Racibórz, platformy informacyjnej Silesiainfo 
wraz z Katalogiem Firm oraz media społecznościowe – Facebook, 
Instagram, Youtube, 

 Organizacja Konkursu na Najlepszy Biznes Plan – 1 zorganizowany 
konkurs (2019), 

 Organizacja/uczestnictwo w spotkaniach, w których promowany był 
Inkubator Przedsiębiorczości oraz Konkurs na Najlepszy Biznesplan 
w 2019 r. – 2 spotkania w środowisku uczniowskim/akademickim oraz 
2 targi promujące, 

 Zrealizowano 8 wydarzeń biznesowych, w których uczestniczyło co 
najmniej 314 osób, 

 Kontynuowano działania Raciborskiego Business Club, z końcem 
2019 r. 71 członków, 

 495 godzin dyżurów doradców biznesowych, 

  Zorganizowano 20 spotkań z Instytucjami Otoczenia Biznesu m.in. 
PUP, Mobilny Punkt Informacji o Funduszach Unijnych. 

W ramach Inkubatora przeprowadzono 133 doradztwa/usługi informacyjne 
mające na celu podniesienie wiedzy z zakresu prowadzenia własnej firmy, 
zarówno dla przedstawicieli firm, jak i osób planujących rozpoczęcie 
działalności gospodarczej.  

Wydarzenia biznesowe organizowane w ramach raciborskiego business clubu. 
W ramach tego zadania odbyło się 8 wydarzeń biznesowych, o tematyce:  

 „Small talk – rozmowa o pogodzie czy sposób na odkrycie struktury 
decyzyjnej człowieka”, 

 „PPK krok po kroku”, 
 „Droga przedsiębiorcy – sukcesy i porażki przy tworzeniu Call Page, 

czyli jednego z najbardziej znanych startupów  w Polsce”, 
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 Dwa spotkania networkingowe  (śniadania biznesowe),  
 Wielki Finał Raciborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 
 „Sztuka wystąpień publicznych”, 
 „Google Moja Firma”.  
 

Zorganizowano również: 
 Dyżury doradcy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społeczne Obszaru 

Rybnickiego – 6, 
 Dyżury doradcy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 

Europejskich – 4, 
 Dyżury doradcy Google – 4, 
 Dyżury doradcy księgowego – 2, 
 Konsultacje indywidualnych dot. działalności nierejestrowej w branży 

handmade – 1, 
 Konsultacje indywidualnych dot. narzędzi IT w firmie – 1, 
 Konsultacje dot. działalności nierejestrowej – 1, 
 Konsultacje dot. zarządzania w gastronomii – 1.  

 
Wobec kończącej się umowy na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości,  
dnia 18 grudnia 2019 r. został ponownie ogłoszony otwarty konkurs ofert na 
„Prowadzenie i świadczenie usług informacyjnych, doradczych 

i szkoleniowych na rzecz przedsiębiorców i osób podejmujących działalność 

gospodarczą w ramach Ośrodka Współpracy Gospodarczej zlokalizowanego 

przy ul. Króla Stefana Batorego 7 – Inkubator Przedsiębiorczości.” Zadanie 
na rok 2020 zostało powierzone Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.  

 

 

Wskaźnik realizacji zadania 
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Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba udzielonych dotacji 1 
150 000 zł 

Liczba wdrożonych rozwiązań doradczych  
i organizacyjnych 

5  
(doradztwo, szkolenia, spotkania informacyjne, Mobilny Punkt Informacyjny, 

wydarzenia biznesowe) 

Liczba spotkań z przedsiębiorcami 
25 – spotkań 

133 – doradztwo 

8 – wydarzenia biznesowe 

1 - Konkurs na Najlepszy Biznes plan 

 

3. Aktywne działania stymulujące rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy (w tym promocja samo zatrudnienia)  
i podejmowania zatrudnienia jako zachęty do wiązania swojej przyszłości z Raciborzem. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Zapewnienie kompleksowych instrumentów 
wsparcia dla osób bezrobotnych oraz 
rozpoczynających działalność gospodarczą. 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych odbywała się poprzez zastosowanie 
takich form wsparcia jak: 

1. „Program Regionalny na rok 2019 adresowany do bezrobotnych kobiet 
finansowany ze środków Funduszu Pracy”. Koordynatorem projektu był Wojewódzki 
Urząd Pracy w Katowicach a partnerami siedmiu Powiatowych Urzędów Pracy (w tym 
PUP Racibórz). Program realizowany od stycznia do grudnia 2019 r. Główny cel 

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 
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projektu to aktywizacja zawodowa 190 bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych 
w siedmiu powiatowych urzędach pracy z województwa śląskiego, będących partnerami 
w programie. Wartość Programu wynosiła 1.810.200,00 zł (w tym dla PUP Racibórz 
285.500,00 zł). Urząd Pracy w Raciborzu realizował odpowiednio dobrane usługi 
i instrumenty rynku pracy, których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy tj. wsparcie w postaci: staży, dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie, szkoleń i bonów szkoleniowych. 
Wsparciem zostały objęte łącznie 32 kobiety bezrobotne z terenu Raciborza. 

2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, 
w ramach projektu pod nazwą: „Klub integracji społecznej w Raciborzu” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Stowarzyszenie PERSONA działające na rzecz 
Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego a partnerami zostali: Powiat 
Raciborski/Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych w Rybniku. Realizacja projektu trwa od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 
2020 r. Dla osiągnięcia celu głównego zostały wykorzystane instrumenty aktywnej 
integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Większość działań 
jest realizowana w siedzibie Stowarzyszenia w Raciborzu, a w razie potrzeb na terenie 
powiatu raciborskiego. Powiatowy Urząd Pracy w 2019 r. w ramach projektu 
przeprowadził dwukrotnie trzytygodniowe szkolenia dla osób bezrobotnych pn. 
„Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy” – Klub Pracy. 
Uczestnicy zostali wybrani przez doradców zawodowych poprzez 
opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania. Ponadto w pierwszym 
kwartale 2019 r. cztery osoby bezrobotne zostały skierowane do uczestnictwa 
w Programie Aktywizacja i Integracja. Ogółem w 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy 
objął wsparciem 27 osób bezrobotnych w ramach projektu.  

3.  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez zastosowanie następujących 
form wsparcia: dofinansowanie (jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej), bony na zasiedlenie, staże, szkolenia, bony szkoleniowe, studia 
podyplomowe w ramach projektu pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie raciborskim (IV), współfinansowanego  ze środków Europejskiego 
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Funduszu  Społecznego. 

4. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, gdzie zastosowano następujące 
formy wsparcia: dofinansowanie (jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej) staże, szkolenia, studia podyplomowe w ramach projektu pt.: 
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Raciborzu, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

5.Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (bezrobotnych oraz 

poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu) finansowanych ze środków 
PFRON , poprzez zastosowanie form wsparcia takich jak: jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej, staże, refundacje kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy. 

 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba osób bezrobotnych korzystających  
ze wsparcia dla osób planujących rozpocząć 
działalność gospodarczą na terenie Raciborza 

37 osób    3 854 293,00 zł. 

Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób  
z Raciborza z grupy 50+ 

1 osoba 

Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób  4 osoby 
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z Raciborza z grupy 30+ 

Liczba osób, które skorzystały z projektu 
„Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie raciborskim (IV)” 

175 osób  

 

Liczba wyposażonych/doposażonych miejsc 
pracy dla osób bezrobotnych w Raciborzu 

 
5 stanowisk 

Liczba osób, które skorzystały z bonów 
zatrudnieniowych 

2 osoby 

Liczba osób z Raciborza, które skorzystały  
z programu stażowego 

98 osób 

Liczba osób z Raciborza korzystających  
z poradnictwa zawodowego 

200 osób 

Liczba cudzoziemców, którzy skorzystali 
z pomocy PUP w tym: 

1. Liczba zarejestrowanych oświadczeń 

2. Liczba wydanych zezwoleń na pracę 
sezonową 

1329 osób 

 
1249 sztuk 

80 sztuk 

Liczba przedsiębiorców, którzy skorzystali 
ze wsparcia PUP 

81  
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ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Zapewnienie efektywnie działającego  
i dostępnego finansowo systemu opieki żłobkowej 
i przedszkolnej. 

Na terenie miasta znajduje się 20 placówek przedszkolnych (w tym 4 
prywatne), 3 żłobki (w tym 2 prywatne i 1 publiczny) oraz 3 placówki opieki 
dziennej. Miasto stara się zachęcić do tworzenia prywatnych placówek opieki 
nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie dopłat do każdego dziecka 
w żłobku w formie dotacji. W roku 2017 zwiększono dotację dla podmiotów 
prywatnych prowadzących żłobki z 300 zł na 500 zł na każde dziecko lub tzw. 
dziennego opiekuna. W 2019 r. utrzymano ten sam poziom dofinansowania. 

Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację na każde dziecko wynikającą 
z przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i wynosi 75% 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba dzieci korzystających z opieki 
przedszkolnej i żłobkowej 

   1900 

liczba wszystkich dzieci uczęszczających do prywatnych i gminnych 
placówek żłobkowych i przedszkolnych 

2 425 907,00 

Dofinansowanie w formie dotacji przekazane dla niepublicznych 
przedszkoli 

1 253 001,00 

500,00 zł (dopłata do dziecka uczęszczającego do 
prywatnego żłobka lub tzw. dziennego opiekuna) 

Dopłata do dziecka uczęszczającego 
do prywatnego przedszkola: kwota dotacji 
przypadająca na 1 ucznia niebędącego uczniem 
niepełnosprawnym w niepublicznych 
przedszkolach stanowi 75% podstawowej kwoty 
dotacji dla przedszkoli, kwota dotacji na ucznia 
niepełnosprawnego w przedszkolu niepublicznym 
przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota 
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Dofinansowanie w formie dotacji przekazane podmiotom  prowadzącym 
żłobki publiczne 

1 014 000,00 

Dofinansowanie w formie dotacji przekazane prywatnym podmiotom 
prowadzącym dziennego opiekuna i żłobki  
 

przewidziana na takiego ucznia 
niepełnosprawnego przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

Dopłaty są udzielane w formie dotacji. 

 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

 
Rozwój Platformy Innowacji 
Energooszczędnych 

Brak działań w roku 2019  

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

 
Liczba działań wspierających rozwój 
technologii OZE 

 
0 

Brak 
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IV. Edukacja dostosowana do lokalnego rynku pracy 

 

1. Promocja i edukacja w obszarze przedsiębiorczości poprzez realizację projektów edukacyjnych i innych przedsięwzięć skierowanych do dzieci 
i młodzieży. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego 
w Powiecie Raciborskim. 

W celu realizacji poprawi jakości kształcenia zawodowego realizowane są  
poniższe zadania: 

1. Projekt „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 
w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020. 
Projekt realizowany od września 2017 r. do sierpnia 2020 r. przez Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”. W programie 
edukacyjnym realizowanym w ramach projektu uczestniczy 100 uczniów 
z różnych klas i zawodów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. 
Uczniowie biorą udział w specjalistycznych kursach certyfikowanych, 
uczestniczą w zajęciach warsztatowych na uczelniach, wizytach studyjnych 
w firmach. Ponadto 70 uczniów skierowanych zostało do lokalnych firm na 
dodatkowe staże zawodowe w wymiarze 150 godzin. Realizacja założeń 
programowych projektu ma pomóc w ułatwieniu uczniów w przechodzeniu  
z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.  

Dodatkowo w projekcie uczestniczy 15 nauczycieli przedmiotów 
zawodowych pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących 
udział w projekcie, którzy również zdobywają dodatkowe kwalifikacje 
i kompetencje.  

W ramach projektu, zakupione zostało wyposażenie oraz pomoce 
dydaktyczne do pracowni  nauki zawodów: 
- maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, 

Powiat Raciborski 
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- pomiarów elektrycznych, 
- mechatroniczna, 
- odnawialnych źródeł energii,  
- obróbki skrawaniem,  
- informatyczna 1, 
- informatyczna 2, 
- automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych, 
- techniczna, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn, 
- rysunku technicznego CAD/CAM. 

Pracownie te zostały wyremontowane i wyposażone w ramach innego 
projektu „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów 
w Powiecie Raciborskim” współfinansowanego przez Unię Europejską 
z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.  

Wartość całkowita projektu: 1.784.890,86 zł, dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 1.517.157,23 zł, 
dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 178.489,09 zł, wkład własny 
Powiatu Raciborskiego: 89.244,54 zł.  

2. Projekt „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 
w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1”. Projekt realizowany jest od 
września 2018 r. do końca lutego 2020 r. Współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020. Realizatorami 
są: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.  

Wartość całkowita projektu: 646.730,63 zł, dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (85%): 549.721,03 zł, dofinansowanie z Budżetu 
Państwa (10%): 64.673,06 zł, wkład własny Powiatu Raciborskiego (5%): 
32.336,54 zł.  
a) Realizacja projektu w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. W projekcie uczestniczy 30 uczniów i 9 
nauczycieli następujących zawodów: technik analityk, technik architektury 
krajobrazu, technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik żywienia 
i usług gastronomicznych. W pierwszej fazie projektu uczniowie 
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uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego. W kolejnym etapie 
uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w dodatkowych kursach 
podnoszących ich kompetencji i kwalifikacje zawodowe, m.in.: 
      
- „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka”, 
- „Metody badań produktów spożywczych na obecność bakterii 
chorobotwórczych, drożdży, pleśni, metali ciężkich metodami klasycznymi 
i instrumentalnymi”, 
- „Florysta”, 
- „Projektowanie i zakładanie ogrodów”, 
- „Operator koparko-ładowarki klasy III”, 
- „Operator wózka widłowego (kategoria uprawnień II WJO) wraz  
z bezpieczną wymianą butli gazowej”, 
- „Manager usług hotelarskich”, 
- „Sprzedaż usług hotelowych, czyli jak zainteresować klienta ofertą?”, 
- „Barman – kurs dla początkujących”, 
- „Barista – kurs dla początkujących”. 

Ponadto 15 uczniów wzięło udział w dodatkowych stażach zawodowych 
w lokalnych firmach w wymiarze 150 godzin. Uczniowie wraz 
z nauczycielami wzięli również udział w wizytach studyjnych w lokalnych 
firmach oraz zajęciach warsztatowych na uczelniach. Dodatkowo w ramach 
dofinansowania doposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownie: 
gastronomiczne, budowlaną, architektury krajobrazu, chemiczną i hotelarską. 

b) Realizacja projektu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 
W projekcie uczestniczy 12 uczniów oraz 2 nauczycieli ZSE. Uczniowie 
wzięli udział w dodatkowych zajęciach doradztwa zawodowego, które 
pozwoliły zbadać mocne i słabe strony, a następnie zaplanować optymalnie 
dalszą ścieżkę edukacyjną w ramach projektu.  

Następnie uczniowie i nauczyciele wzięli udział w kursach doskonalących 
umiejętności zawodowe, m.in.: 

- kurs „Techniki sprzedaży, profesjonalny przedstawiciel handlowy”, 
- kurs „Fotografii cyfrowej i fotografii produktowej”. 
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Zorganizowane zostały również wizyty studyjne w lokalnych firmach oraz 
zajęcia warsztatowe. Sześciu uczniów wzięło udział w stażach zawodowych 
w wymiarze 150 godzin w lokalnych firmach. Zajęcia w ramach projektu 
realizowane są m.in. w laboratorium reklamy wizualnej doposażonej 
z dofinansowania.  

3. Projekt „StartUp Camp”. Ponad 60 uczniów szkół prowadzonych przez 
Powiat Raciborski, Miasto Racibórz oraz Gminę Krzyżanowice wzięło udział 
w Start Up Camp 2019. Obóz przedsiębiorczości zorganizowano od 6 do 8 
maja 2019 r. w grodzie w Byczynie (woj. opolskie). Grupę uzupełnili 
studenci raciborskiej PWSZ. Uczestnicy pod okiem rzemieślników z Polski 
i Białorusi, w scenerii repliki średniowiecznego grodu prowadzonego przez 
Opolskie Bractwo Rycerskie, mieli za zadanie przygotować własny produkt, 
mając do dyspozycji papier, tkaninę, drewno, mat oraz glinę. Dodatkowo 
mogli stworzyć gadżet promocyjny jednego z samorządów. Nie chodziło 
jednak o samo tylko rękodzieło, ale o przygotowanie towaru rynkowego, 
który może znaleźć nabywców, a więc stać się zalążkiem przedsiębiorstwa. 
Zagadnienia dot. produktu, grup odbiorców, kanałów sprzedaży, promocji, 
kalkulacji ceny czy rentowności omawiali mentorzy Michał Kucharski 
i Mateusz Maik. Warsztaty z zakresu autoprezentacji prowadziła psycholog 
Aleksandra Płuciennik. Ze szkół ponadpodstawowych w obozie wzięli udział 
uczniowie Liceum Plastycznego przy ZSO nr 1 oraz przyszli technicy 
organizacji reklamy z Ekonomika, natomiast z PWSZ – studenci kierunku 
turystyka i rekreacja. Dla nich były to zajęcia z zarządzania, nie tylko 
w aspekcie przedsiębiorczości, ale również funkcjonowania całorocznego 
obiektu turystycznego.  

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 
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Liczba nowych lub zmodernizowanych pracowni 
nauki zawodu 

16 zmodernizowanych pracowni nauki zawodu. 
Projekty dofinansowane ze środków Unii 

Europejskiej.  

 
Liczba przeprowadzonych szkoleń/kursów 

 
12 

 
Liczba osób uczestniczących 
w szkoleniach/kursach 

 
202 

 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Realizacja projektów i przedsięwzięć 
promujących przedsiębiorczość oraz opracowanie 
nowej formuły doradztwa zawodowego. 

W placówkach oświatowych prowadzono edukację w formie doradztwa 
zawodowego. Obejmuje one wszystkie etapy edukacji - od przedszkola do 
szkół ponadpodstawowych. Wynika to z podstawy programowej i jest 
realizowana w każdej szkole. W przedszkolu poprzez zajęcia prowadzone 
przez nauczyciela w ramach zajęć edukacyjnych, natomiast w szkołach 
podstawowych jako godziny w ramach podstawy programowej przez 
nauczyciela posiadającego uprawnienia do nauczania tego przedmiotu.  

W niektórych szkołach doradcy zawodowi świadczą pracę podobnie jak 
specjaliści tj. psychologowie, pedagodzy i robią to w ramach dodatkowych 
godzin a nie w ramach podstawy programowej.  

   Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

  Brak 
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Liczba wydarzeń promujących przedsiębiorczość 
w szkołach. 

10 

 
Liczba przeprowadzonych spotkań z uczniów  
z przedsiębiorcami. 

 
12 

 
Liczba projektów/przedsięwzięć zapewniających 
edukację w zakresie przedsiębiorczości 

 
10 

 
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach  
z przedsiębiorczości. 

 
720 

 
Liczba godzin doradztwa zawodowego 
w szkołach podstawowych/gimnazjalnych 

 
360 

 
Liczba uczniów, którzy skorzystali z doradztwa 
zawodowego 

720 

 
Liczba godzin zajęć praktycznych z 
przedsiębiorczości realizowanych w szkołach 

20 

 
Liczba szkół, w których odbywały się lekcje 
przedsiębiorczości 

10 
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2. Współpraca strategiczna z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w zakresie oferty edukacyjnej oraz analizy lokalnego rynku pracy. 
 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Przeprowadzenie kompleksowego badania 
potencjału i zapotrzebowania w obrębie 
lokalnego rynku pracy. 

Kontynuowano współpracę zainicjowaną w poprzednich latach pomiędzy 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz Urzędem Miasta Racibórz. 
W ramach wielopłaszczyznowej współpracy powstało Centrum Biznesu 
Innowacji i Nowoczesnych Technologii przy raciborskim PWSZ. Ma na celu 
efektywne pogłębienie wzajemnych relacji pomiędzy nauką, biznesem  
a miastem.  

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Raciborzu  

Miasto Racibórz 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

 
Liczba przygotowanych opracowań 

 
0 

Brak 

 
Liczba osób rozwijających działalność w obszarze 
przedsiębiorczości akademickiej 

 
2 
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ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Rozwój programu praktyk i staży studenckich 
w mieście oraz powadzenie aktywnych działań 
w obszarze przedsiębiorczości akademickiej. 

Studenci PWSZ w Raciborzu realizują praktyki  przewidziane planem 
studiów. Zgodnie z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych studenci 
mogą je realizować w firmach/placówkach z którymi PWSZ ma podpisane 
porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych lub 
w innej wybranej przez siebie placówce w swoim miejscu zamieszkania. 

Najwięcej realizowanych jest na terenie powiatu raciborskiego,  
wodzisławskiego, rybnickiego. 

Uczelnia zawarła szereg porozumień m.in. z Zakładem Karnym, Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych, Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o., których 
celem jest wspieranie potencjału studentów i absolwentów. Wydano 870 
skierowań na praktyki w przedsiębiorstwach i placówkach. 

Studenci zainteresowani wyjazdami na część studiów lub praktykę w ramach 
Programu Erasmus+ mogli kształcić się w takich krajach jak: Czechy, 
Słowacja, Łotwa, Turcja, Portugalia, Węgry, Włochy, Bośnia i Hercegowina, 
Rumunia.  

Miasto Racibórz 

Powiat Raciborski 
Państwowa Wyższa Szkołą zawodowa 
w Raciborzu 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba studentów PWSZ korzystających 
z systemu praktyk i staży. 

 

1100   
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Liczba zorganizowanych wymian 
młodzieżowych. 

7 
 

 
Liczba studentów korzystających z systemu 
praktyk i staży w Urzędzie Miasta 

18  
(w tym 4 studentów z PWSZ) 

Brak 

 

3. Realizacja idei uczenia się przez całe życie i budowy społeczeństwa opartego na wiedzy oraz stwarzanie możliwości elastycznej zmiany profilu 
kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami rynku pracy. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Myślę perspektywicznie – kształcę się 
ustawicznie. 

Powiat Raciborski realizuje zadanie w ramach projektu:  

1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
raciborskim (IV)”. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych obejmie 369 
osób bezrobotnych: 

- 70 os. w ramach szkoleń,  
- 159 os. w ramach staży,  
- 55 os. otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
- 80 os. w  ramach bonu na zasiedlenie , 
- 5 os. w ramach dofinansowania studiów podyplomowych.  

Wartość projektu to 3.544.596,64 zł, dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach PO WER 2014-2020. 
Okres realizacji: 2019 -2020 r.  

2. „Aktywizacja osób bezrobotnych 30+ zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)”. Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych obejmie 266 osób, w tym: 

Powiat Raciborski 
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- 62 os. w ramach szkoleń,  
- 121 os. w ramach staży,  
- 75 os. otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
- 8 os. otrzyma dofinansowanie studiów podyplomowych.  

Wartość  projektu to 2.804.302,18 zł, dofinansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020. 
Okres realizacji: 2019 – 2020 r.  

3. „Klub integracji społecznej w Raciborzu”. Projekt partnerski 
realizowany przez Stowarzyszenie PERSONA w Raciborzu, Powiatowy 
Urząd Pracy w Raciborzu i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
z siedzibą w Raciborzu. Celem projektu jest objęcie wsparciem 80 osób 
(w tym 29 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Raciborzu) poprzez: 

- podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i kwalifikacji 
zawodowych, 
- pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej i zawodowej, 
- przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, np. w formie prac społecznie 
użytecznych realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja 
(PAI), 
- integrację społeczną.  

W trakcie projektu organizowane są następujące rodzaje wsparcia dla osób 
bezrobotnych: 
- bezpłatne warsztaty kształtowania potencjału osobistego, pozytywnego 
wizerunku, wzmacniania własnej osobowości, asertywności; 
- udział w stażach zawodowych, w ramach których uczestnicy otrzymają 
stypendium stażowe; 
- podjęcie zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych; 
- możliwość skorzystania ze spotkań ze specjalistami: psychologiem, 
prawnikiem, pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym.  

Urząd Pracy planuje prowadzenie Klubu Pracy, pośrednictwo pracy oraz 
przygotowanie i realizację PAI. Wartość projektu 705.369,06 zł, 
dofinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach RPO WSL 
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2014-2020.  

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

 
Liczba przeprowadzonych szkoleń 

0 (wskaźniki będą osiągnięte po realizacji projektu) Brak 

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach 
132 osoby 

 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Wsparcie ze środków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego na działania dostosowujące 
kompetencje pracowników do zmieniającej się 
sytuacji gospodarczej. 

Pracownicy i pracodawcy, zgodnie z priorytetami wydatkowania środków 
KFS w 2019 r. określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej otrzymali wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie: 
 
1. Zawodów deficytowych. 
2. Osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości. 
3. Pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających 
status przedsiębiorstwa społecznego. 
4. Osób, które mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat 
prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie 
przysługuje prawo do emerytury pomostowej. 
5. Instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenie 
ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu. 
6. Osób po 45 roku życia.  
Ponadto pracownicy i pracodawcy, zgodnie z priorytetami wydatkowania 

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 
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środków rezerwy KFS w 2019 r. zdefiniowanymi przez Radę Rynku Pracy 
korzystali ze wsparcia kształcenia ustawicznego: 
 
1. Pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji 
Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
2. Osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 
3. W związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi 
pracy.   
 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba podmiotów, które skorzystały ze 
wsparcia w ramach KFS. 50 

590 638,42 zł 

 
Liczba udzielonych dotacji na szkolenia w KFS 

50 
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Podsumowanie 

W niniejszym Raporcie z Programu Wspierania Przedsiębiorczości za rok 2019 przedstawiono szereg działań realizowanych na rzecz 

wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w mieście Racibórz. Bieżąca i aktywna promocja gospodarcza miasta poprzez media społecznościowe, 

miejskie portale, strony internetowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, a także 

organizacja szeregu wydarzeń biznesowych zaowocowała licznymi spotkaniami z potencjalnymi inwestorami i ostatecznie kolejnymi 

sprzedanymi terenami inwestycyjnymi. Promowano również miasto, w tym raciborskie firmy m.in. podczas Europejskiego Kongresu Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. 

Nieustannie dużym zainteresowaniem cieszy się Inkubator Przedsiębiorczości, a zwłaszcza świadczone nieodpłatnie doradztwo. Młodzi 

przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie kompetentnych osób uzyskując pomoc czy potrzebne i konkretne informacje. Zorganizowano konkurs 

na najlepszy biznes plan, w którym brały udział osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zgodnie z ich pasją i zainteresowaniami.  

W dalszym ciągu cieszył się popularnością program „Lokale na Start”, o czym świadczy fakt, że pod koniec 2019 r. wszystkie lokale były 

wynajęte bądź zarezerwowane.  

Miniony rok był szczególny pod względem inwestycji drogowych. Rozpoczęto prace przy budowie Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna. 

Pozyskano środki na budowę ul. Chorwackiej oraz przebudowę ul. Bojanowskiej z Funduszu Dróg Samorządowych. Dodatkowo podjęto 

inwestycję przebudowy skrzyżowania DW935 z DW919 z sygnalizacją świetlną na rondo turbinowe – tj. budowę ronda koło „Mechanika” 

i przebudowę Drogi Wojewódzkiej 935 do Rzuchowa. To zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.   

Program Wspierania Przedsiębiorczości niemal w całości został zrealizowany (kończy się okres obowiązywania), dlatego też rekomenduje się 

opracowanie nowego dokumentu, który funkcjonować będzie już w 2021 r. Program zostanie opracowany na podstawie przeprowadzonych 

diagnoz i analiz sytuacji gospodarczej w mieście oraz konsultacji społecznych.  


