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Wprowadzenie 

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 jest kluczową 

deklaracją samorządów skupionych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim, w której 

definiuje on wizję i kierunki rozwoju Subregionu, do którego należą następujące jednostki 

samorządu terytorialnego: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Strzelecki, a także 

miasta i gminy: Bierawa, Cisek, Jemielnica, Kędzierzyn-Koźle, Leśnica, Pawłowiczki, Polska 

Cerekiew, Reńska Wieś, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie. 

Prezentowany program działania jest spójny i dostosowany do oczekiwań samorządów 

– członków Subregionu. Jest koherentny ze strategiami i programami rozwoju na poziomie 

lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Przyjęto, że spójność wyznaczonych kierunków 

rozwoju z możliwością wykorzystania zewnętrznego finansowania będzie warunkować 

skuteczność wdrażania strategii. Działania, których celem było opracowanie strategii, 

podjęto w ramach projektu „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”. Projekt 

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 

Wnioskodawcą jest Gmina Kędzierzyn-Koźle (nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/85/13). 

Ten aspekt opracowania Strategii w ramach projektu skierowanego do 13 partnerów 

znajduje też swoją kontynuację w samej zawartości założeń rozwoju – partnerstwo 

i współpraca to jedne z podstawowych wartości, na które zorientowana jest niniejsza 

Strategia. 

Strategia jest kompleksowym programem wspomagającym zarządzanie Subregionem. 

Kluczowym etapem prac nad Strategią były spotkania studyjne i warsztaty strategiczne, 

w których uczestniczyli liderzy społeczności lokalnych (gmin i miast) Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Strategia została również skonsultowana z członkami rad 

gmin/miast/powiatów, przedstawicielami Urzędu Miasta oraz instytucji samorządowych, 

przedstawicielami organizacji społecznych i sektora biznesu, przedsiębiorcami 

i mieszkańcami. Ważnym źródłem dla sformułowania ostatecznych zapisów Strategii były 

również wyniki sondażu społecznego, w którym udział wzięło 1005 mieszkańców 



Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 

 
 

 

 
 4 
 

Subregionu. Zawarte w niniejszym programie zapisy wynikają zatem wprost z postulatów 

i ocen sformułowanych przez mieszkańców i liderów społeczności lokalnych Subregionu.  

Integralną część Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 

stanowi opracowanie pt. „Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego”, którego celem było uzyskanie kompleksowego obrazu Subregionu 

na potrzeby definiowania kierunków przyszłej interwencji. Zarówno Strategia, 

jak i diagnoza, stanowią spójny materiał, stąd, aby uzyskać pełny obraz struktury Strategii 

oraz procesu planistycznego należy rozpatrywać je łącznie. W tym sensie też Strategia 

stanowi niejako dokument wynikowy – tj. opiera się na konkluzjach w zakresie oceny 

sytuacji w Subregionie, perspektyw rozwoju, potencjału, a także barier, które mogą 

hamować zmiany. Dokumentem, który opracowywano równolegle do Strategii jest 

Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

na lata 2014-2020. Stanowi on swoiste rozszerzenie celów operacyjnych zapisanych 

w Strategii, przedstawiając jednocześnie konkretne projekty, które są przeznaczone 

do realizacji przez samorządy Subregionu w formule zintegrowanej. 

Strategia jest zatem kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju Subregionu. 

Zawiera z jednej strony syntezę wyników prac diagnostycznych w formie analizy SWOT, 

z drugiej strony definiuje wizję rozwoju Subregionu oraz cele strategiczne, a także określa 

wymiar operacyjny – tzn. zawiera rekomendacje w zakresie kierunków interwencji 

i zaangażowania samorządów Subregionu jako podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie 

strategii. 

Zawartość niniejszego programu jest wynikiem zastosowania metodologii, która 

obejmowała 3 kluczowe elementy przedstawione poniżej: 
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Zestawienie 1 Kluczowe komponenty procesu planowania strategicznego 

Wizyty studyjne 

Wizyty studyjne zostały przeprowadzone w dniach 7, 10, 11, 15 kwietnia 2014 r.  
W spotkaniach wzięło udział łącznie 117 osób – przedstawicieli samorządów i ich jednostek 
oraz radnych. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele zamawiającego – miasta 
Kędzierzyn-Koźle. Celem spotkań było określenie założeń dla projektów o charakterze 
zintegrowanym, które będą następnie przygotowywane do realizacji w ramach obszaru 
funkcjonalnego. 

Warsztaty strategiczne   

Uczestnictwo przedstawicieli samorządów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w cyklu  
4 moderowanych warsztatów strategicznych, w ramach których identyfikowano potencjał 
Subregionu i bariery rozwojowe, a także dokonano wyboru obszarów priorytetowych w ramach 
Strategii. 

Badania sondażowe  

Przeprowadzenie badań sondażowych metodą ankietową. W dobrowolnym sondażu udział 
wzięło 1005 mieszkańców Subregionu. Badania ankietowe zostały przeprowadzone od 20 maja 
2014 r. do 18 czerwca 2014 roku. Wyniki sondażu zostały opracowane i opublikowane w raporcie 
pt. „Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”. 

Źródło: opracowanie własne  

Ostateczne sformułowanie treści strategii zostało dokonane w ramach prac eksperckich, 

konsultacji z przedstawicielami samorządów Subregionu Kędzierzyński-Kozielskiego 

oraz w oparciu o przegląd wyników uzyskanych w ramach prac diagnostycznych 

i warsztatów strategicznych. Ten etap procedury miał charakter syntetyczny i został 

zrealizowany przez niezależnych ekspertów zewnętrznych. Oceny i koncepcje rozwoju 

sformułowane w ramach prac diagnostycznych zostały usystematyzowane 

oraz zweryfikowane w kontekście analiz prowadzonych metodą desk research, a także 

dostępnych wyników badań społecznych. Na tej podstawie opracowano ostateczną treść 

Strategii.  

Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski – podstawowe informacje 

Poprzez Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski należy rozumieć teren obejmujący swoim 

zasięgiem następujące gminy położone w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: gminę 

Kędzierzyn-Koźle, gminę Reńska Wieś, gminę Cisek, gminę Bierawa, gminę Pawłowiczki 

i gminę Polska Cerekiew oraz następujące gminy położone w powiecie strzeleckim: gminę 
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Ujazd, gminę Leśnica, gminę Strzelce Opolskie, gminę Zawadzkie i gminę Jemielnica. 

Partnerami Subregionu są także Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski i Powiat Strzelecki. 

Subregion nie jest jednostką samorządu terytorialnego w rozumieniu polskiego prawa, 

ani nie stanowi odniesienia w Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów 

Statystycznych NUTS – jako standardu geokodowania rozwiniętego w Unii 

Europejskiej na potrzeby identyfikowania statystycznych jednostek terytorialnych 

(wyróżniamy dwa rodzaje NUTS: jednostki administracyjne, jeżeli dany poziom NUTS 

odpowiada jednostkom administracyjnym danego kraju oraz jednostki nieadministracyjne, 

jeżeli jednostki danego poziomu NUTS powstają z łączenia ze sobą jednostek 

administracyjnych danego kraju).    

Ostateczny kształt obszaru Subregionu został ustalony w wyniku złożonego procesu 

delimitacji, a także przy uwzględnieniu akcesu gmin i powiatów zainteresowanych 

współpracą i podejmowaniem wspólnych działań rozwojowych o charakterze 

zintegrowanym. Subregion jest rozumiany jako specyficzny obszar funkcjonalny – oparty 

o dwa główne ośrodki miejskie – Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Pierwsze działania 

odnoszące się do wyodrębnienia Kędzierzyńsko-Kozielskiego Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego podjęto w 2012 r. – pierwotnie obejmował on obszar 8 gmin. Oficjalne 

porozumienie tworzące Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski, w skład którego wchodzi 

13 jednostek samorządu terytorialnego podpisano 5 czerwca 2013 r. 

Z uwagi na przyjęte otwarte podejście terytorialne i wnioski wynikające z przeprowadzonej 

delimitacji zasadnym jest rozważenie poszerzenia obszaru funkcjonalnego o gminę 

Kolonowskie. Podstawą do tego powinna być jednak wola władz tej gminy 

oraz sygnatariuszy Porozumienia o Współpracy Partnerskiej Gmin i Powiatów Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 
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Rysunek 1 Mapa Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Jako główne cele współpracy w ramach Subregionu porozumienie wskazuje: 

1. Wzmocnienie funkcji miejskich oraz rozbudowę powiązań funkcjonalnych między 

Kędzierzynem-Koźlem a jego otoczeniem dla równomiernego i zrównoważonego 

rozwoju Województwa Opolskiego, 

2. Wypracowanie spójnego modelu planowania przestrzennego angażującego 

podmioty wewnątrz Subregionu, 

3. Przygotowanie wspólnych projektów rozwojowych, 
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4. Wspieranie działań służących rozwiązaniu problemów demograficznych 

występujących na terenie Subregionu oraz przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia, 

5. Wdrożenie założeń dotyczących planowania na obszarach funkcjonalnych 

wnikających z regulacji prawnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wytycznych Unii 

Europejskiej, 

6. Wzmocnienie współpracy gmin miejskich i wiejskich, koniecznej dla realizacji 

wspólnych działań na rzecz rozwoju Subregionu, 

7. Wsparcie społeczności w kreowaniu rozwoju Subregionu, 

8. Rozwój współpracy z otoczeniem Subregionu, 

9. Rozwój współpracy na linii nauka-biznes-administracja. 

Dodatkowo porozumienie subregionalne wyznacza dla zaangażowanych samorządów 

następujące kluczowe obszary współpracy: 

 Ochrona środowiska i ochrona przeciwpowodziowa, 

 Turystyka i rekreacja, 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego, 

 Infrastruktura społeczna i infrastruktura techniczna, 

 Gospodarka, 

 Osadnictwo, 

 Komunikacja i nowoczesne technologie, 

 Rynek pracy i problemy demograficzne. 

Poniżej na rysunku zaprezentowano zaangażowane w ramach Subregionu samorządy 

wraz ich heraldyką. 
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Rysunek 2 Samorządy – sygnatariusze porozumienia subregionalnego 
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Reńska Wieś 

 

Strzelce Opolskie 

 

Powiat Strzelecki 

 

Ujazd 

 

Zawadzkie   
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Poniższa tabela prezentuje zestaw najważniejszych podstawowych informacji 

nt. Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Więcej informacji na temat aktualnych 

uwarunkowań rozwojowych Subregionu w kontekstach gospodarczym, społecznym 

oraz środowiskowym zaprezentowano w rozdziale 2. niniejszej Strategii, a także 

w odrębnym opracowaniu „Diagnoza społeczno-gospodarcza Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego”, które należy rozpatrywać jako integralną część niniejszej Strategii. 

Tabela 1 Podstawowe dane statystyczne nt. Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (stan na 2013 r.) 
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Kędzierzyn-Koźle 124 10,3% 63 194 39,0% 511 57,8 

Bierawa 119 9,9% 7 809 4,8% 66 53,5 

Cisek 71 5,9% 5 830 3,6% 82 54,4 

Pawłowiczki 153 12,8% 7 835 4,8% 51 54,0 

Polska Cerekiew 60 5,0% 4 265 2,6% 71 52,8 

Reńska Wieś 98 8,2% 8 248 5,1% 84 52,7 

Jemielnica 112 9,3% 7 147 4,4% 63 48,3 

Leśnica 95 7,9% 8 018 5,0% 85 52,4 

Strzelce Opolskie 203 16,9% 31 304 19,4% 155 53,8 

Ujazd 83 6,9% 6 346 3,9% 76 53,8 

Zawadzkie 82 6,9% 11 878 7,4% 145 49,8 

Subregion  1 200 100,0% 161 874 100,0% 126 53,0 

*ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym    Źródło: GUS 

Dodatkowo na mapach poniżej zaprezentowano układ przestrzenny Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego, także w układzie regionalnym, który uwzględnia wyodrębnione 

pozostałe miejskie (subregionalne) ośrodki funkcjonujące w województwie opolskim. 
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Rysunek 3 Subregiony w województwie opolskim i Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski 

 

Źródło: opracowanie własne 
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1. Założenia metodologiczne 

1.1 Metodologia prac diagnostycznych 

Niniejszy rozdział zawiera skrócone informacje w zakresie metodologii diagnozy. Pełna 

metodologia odnosząca się do zrealizowanych prac diagnostycznych na potrzeby Strategii 

została zaprezentowana w opracowaniu: „Diagnoza społeczno-gospodarcza Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego”. 

Analiza wyników i materiałów opracowanych w ramach delimitacji obszaru 

Rzetelna realizacja projektu wymagała, aby kierunki prowadzonych prac diagnostycznych 

i planistycznych były spójne z wynikami uzyskanymi w procesie delimitacji obszaru. 

Działania te, których efektem jest ostateczne wyznaczenie zasięgu Subregionalnego 

Obszaru Funkcjonalnego, były w znacznej mierze oparte o wszechstronną analizę sieci 

powiązań funkcjonalnych. Wyniki prac delimitacyjnych dają zatem obraz systemu powiązań 

przestrzennych, społecznych i gospodarczych, wskazujących na dziedziny, w ramach 

których wymagana jest realizacja spójnej polityki rozwoju w kontekście wyzwań polityki 

przestrzennej na poziomie regionalnym i krajowym. 

W ramach przedmiotowych prac diagnostycznych w szczególności uwzględnione zostały 

wyniki zawarte w opracowaniach: 

 Delimitacja granic Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru 

Funkcjonalnego (KKSOF), 

 Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w ramach badania „Delimitacja 

Granic Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego 

(KKSOF)”. 

Badanie metodą danych zastanych desk research 

W pierwszej fazie prac diagnostycznych wykorzystano analizę informacji zawartych 

w źródłach zastanych (tzw. wtórnych). Analizie poddawane były dane statystyczne zawarte 

w dokumentach kontekstowych, raportach, strategiach i ogólnodostępnych 

opracowaniach oraz danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, Wojewódzki 

Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Kuratorium Oświaty. Zebrany materiał 

selekcjonowany był pod kątem jakości i rzetelności. Dopiero po wyselekcjonowaniu 
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wiarygodnych informacji przeprowadzona została właściwa analiza desk research. 

W ramach opracowania analiza desk research (DR) podzielona została na dwa etapy: 

Analiza wstępna: polegająca na zgromadzeniu dostępnych materiałów zawartych 

w źródłach wtórnych. Dane te przeanalizowane zostały pod kątem jakości i rzetelności, 

a także przydatności w spełnianiu kryteriów i zakresu wskazanego przez Zamawiającego. 

Po wstępnym przeanalizowaniu i selekcji dostępnych materiałów, opracowane zostały 

założenia do analizy pogłębionej. Na tym etapie weryfikacji uległy także założenia badawcze 

i zakres danych zawartych w opracowaniu końcowym. 

Analiza właściwa: obejmowała w głównej mierze dokumenty i źródła danych 

zidentyfikowanych w ramach etapu I analizy. Etap ten obejmował gromadzenie, 

porządkowanie i opracowanie danych oraz ich selekcję, a także przygotowanie 

do prezentacji (tabele, wykresy itp.). Analiza dokumentów i źródeł zastanych objęła 

w szczególności: 

 Dane pochodzące z baz Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych), 

 Dane z serwisu Moja Polis (serwis www.mojapolis.pl), 

 Dokumenty strategiczne, ekspertyzy, opracowania specjalistyczne dotyczące 

przedmiotowego obszaru bądź jego części, 

 Dokumenty związane z zagospodarowaniem przestrzennym, 

 Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy,  

 Dane Powiatowych Urzędów Pracy, 

 Dane Kuratorium Oświaty, 

 Dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, 

 Dane szkół ponadgimnazjalnych. 

Wyniki uzyskane w ramach badania metodą analizy źródeł wtórnych z jednej strony 

stanowiły zbiór danych i informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Z drugiej strony stanowiły podstawę dla analizy SWOT, 

jako jednego z podstawowych narzędzi planowania strategicznego. Synteza wyników 

analizy źródeł wtórnych oraz informacji uzyskanych podczas wizyt studyjnych stanowiły 

solidną podstawę dla określenia kierunków rozwoju Subregionu. W ramach badania źródeł 

wtórnych opracowano następujące obszary tematyczne: 
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 Uwarunkowania ogólne – geograficzne, lokalizacyjne, powierzchniowe itp., 

 Potencjał demograficzny, 

 Infrastruktura komunikacyjna i techniczna, 

 Infrastruktura mieszkaniowa, 

 Potencjał gospodarczy i rynek pracy, 

 Edukacja, 

 Kultura, 

 Turystyka, 

 Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 

 Opieka zdrowotna i opieka społeczna, 

 Bezpieczeństwo, 

 Zasoby przyrodnicze i ochrona środowiska. 

Ze względu na specyfikę uwarunkowań Subregionu pozyskiwano również dane 

bezpośrednio z samorządów – członków Subregionu. Dotyczyło to danych i informacji, 

które nie są objęte statystyką publiczną i były istotne z punktu widzenia rzetelności 

i kompletności diagnozy. Z tego względu eksperci SWIG Delta Partner (wykonawcy 

Strategii) systematycznie kontaktowali się z koordynatorami z ramienia poszczególnych 

samorządów w celu konsultowania uzyskanych wyników bądź pozyskiwania dodatkowych, 

często szczegółowych informacji. 

Badania sondażowe 

W ramach diagnozy społeczno-gospodarczej Subregionu, na potrzeby opracowania 

Strategii przeprowadzono badania społeczne o charakterze sondażowym. Badaniami objęci 

zostali dorośli mieszkańcy Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Badania ankietowe 

zostały przeprowadzone od 20 maja do 18 czerwca 2014 roku. Wzięło w nich udział 1 005 

respondentów – mieszkańców Subregionu. W ramach poszczególnych segmentów badania 

zrealizowano: 

 300 kwestionariuszy ankiet metodą CATI, 

 314 kwestionariuszy ankiet metodą tradycyjną (PAPI), 

 391 kwestionariuszy ankiet w formie elektronicznej (online). 
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Narzędziem przeprowadzenia badania był formularz ankietowy opracowany przez SWIG 

Delta Partner i zaakceptowany przez zamawiającego (Gmina Kędzierzyn-Koźle). 

Celem badania było uzyskanie wiedzy nt. percepcji społeczeństwa w kwestii kondycji 

(ekonomicznej i społecznej) oraz znaczenia wspólnych działań na rzecz rozwoju Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego. W ramach badań ilościowych zrealizowane zostały 

następujące tematy badawcze: 

 Badanie rozpoznawalności Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, jako obszaru 

funkcjonalnego (szczególnie powiązań Kędzierzyna-Koźla i Strzelec Opolskich 

z sąsiadującymi gminami wiejskimi i miejsko-wiejskimi), 

 Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w odniesieniu do wstępnie 

zdefiniowanych kierunków rozwoju Subregionu, 

 Ocena znaczenia projektów proponowanych do realizacji w formule zintegrowanej. 

Wyniki uzyskane w ramach badań społecznych zostały zaprezentowane w formie zbiorczej. 

Dla każdego z pytań badawczych opracowany został indywidualny wykres. Wyniki były 

agregowane, a następnie prezentowane na poziomie gmin i powiatów. Szczegółowe wyniki 

badań zostały przedstawione w raporcie z badań ankietowych, który stanowi integralną 

część „Diagnozy Społeczno-Gospodarczej Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”. 

1.2 Metodologia opracowania Strategii 

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

zastosowano klasyczne metody planowania strategicznego. Jako narzędzie wspomagające 

wykorzystano metody rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

w poradniku „Planowanie strategiczne”1. 

Główne komponenty zrealizowanego procesu planowania obejmowały: 

 Wizyty studyjne we wszystkich samorządach Subregionu, 

 Warsztaty planowania strategicznego, 

 Domeny strategiczne, 

 Analizę SWOT, 

                                                      
1 „Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej” opracowanie: Wojciech 
Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska, Paulina Nowicka, Anna Dąbrowska, MRR, Warszawa 2012 
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 Określenie podstawowych założeń rozwoju Subregionu, tj.: misji i wizji, celów 

strategicznych, 

 Zdefiniowanie celów operacyjnych – część wdrożeniowa, 

 Zdefiniowanie założeń procedur implementacji i ewaluacji Strategii, 

 Konsultacje społeczne i eksperckie. 

Wizyty studyjne  

W ramach prac nad dokumentem, w pierwszym etapie, przeprowadzono cykl wizyt 

studyjnych we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego – sygnatariuszach 

porozumienia o powołaniu Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Wizyty 

przeprowadzono w kwietniu 2014 r. W spotkaniach, które odbyły się w ramach wizyt 

studyjnych, wzięło udział łącznie 117 osób – przedstawicieli samorządów i ich jednostek 

(w tym specjalistów w zakresie planowania strategicznego, inwestycji, współpracy 

terytorialnej) oraz przedstawicieli rad gmin, miast i powiatów. Każdorazowo w spotkaniach 

uczestniczyli przedstawiciele lidera Subregionu – gminy Kędzierzyn-Koźle oraz moderatorzy 

Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner (wykonawcy Strategii). 

Jednym z celów spotkań było określenie założeń dla projektów o charakterze 

zintegrowanym, które były następnie przygotowywane do realizacji w ramach obszaru 

funkcjonalnego. Spotkania były okazją do uzyskania bezpośrednich informacji dotyczących 

specyfiki lokalnej samorządów Subregionu obejmujących przede wszystkim: 

 Uwarunkowania przestrzenne i infrastrukturalne, społeczno-gospodarcze, 

 Bariery rozwojowe, 

 Mocne i słabe strony obszaru, 

 Założenia rozwojowe poszczególnych samorządów, 

 Oczekiwania w zakresie rozwoju związane ze współpracą w ramach Subregionu. 

Proponowane obszary tematyczne, które stanowiły podstawę dla scenariusza każdego 

ze spotkań w ramach wizyt studyjnych opierały się na priorytetowych kierunkach 

interwencji zdefiniowanych w ramach procesu delimitacji. Uwzględniono zatem tematykę 

w dziedzinach: 

 Edukacja, 

 Kultura,  
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 Ochrona środowiska (niska emisja, gospodarka wodno-ściekowa, bioróżnorodność) 

 System transportu publicznego, 

 Ochrona zdrowia, 

 Ochrona przeciwpowodziowa, 

 Turystyka, 

 Zabezpieczenie społeczne, 

 Warunki do inwestowania i rozwoju gospodarki. 

Każda z wizyt została udokumentowana w formie sprawozdania. Wyniki cyklu wizyt 

studyjnych stanowiły podstawę dla realizacji warsztatów planowania strategicznego. 

Warsztaty strategiczne 

W ramach opracowania Strategii przeprowadzono 4 warsztaty strategiczne moderowane 

przez ekspertów SWIG Delta Partner oraz dodatkowe spotkanie konsultacyjne 

przedstawicieli władz samorządów szczebla powiatowego. W warsztatach uczestniczyli 

przedstawiciele wszystkich samorządów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

Warsztaty miały na celu szczegółowe rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i możliwości 

odnoszących się do współpracy w ramach Subregionu oraz nadanie poszczególnym 

zakresom działań określonych priorytetów (hierarchia potrzeb i celów). Przeprowadzano 

także konsultacje scenariuszy rozwojowych, alternatywnych wariantów strategicznych. 

Warsztaty były optymalną formą bezpośredniego udziału interesariuszy w procesie 

wypracowywania celów strategicznych i szerzej – koncepcji rozwoju Subregionu, a także 

ich rzeczywistego zaangażowania w formułowanie ostatecznej treści dokumentów 

planistycznych. 

Podczas warsztatów przeprowadzono także weryfikację propozycji działań zgłoszonych 

przez samorządy Subregionu do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego (a także opracowywanego równolegle Programu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). 

Przeprowadzone warsztaty pozwoliły na ostateczne wyłonienie obszarów planowania 

strategicznego Subregionu (domen planowania strategicznego), w ramach których 

prowadzono dalsze prace planistyczne. 
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Domeny planowania strategicznego 

Ostateczny kształt i zakres domen rozwoju strategicznego uzgodniony został bezpośrednio 

do realizowanego procesu diagnostycznego. Specyfika uwarunkowań organizacyjnych, 

instytucjonalnych i przestrzennych Subregionu wymaga dostosowywania obszarów 

planowania strategicznego do specyfiki potrzeb i możliwości odnoszących się 

do współpracy samorządów. Jednocześnie uwzględniono charakter poszczególnych 

jednostek samorządowych – sygnatariuszy porozumienia subregionalnego, w tym 

w szczególności strukturę powiązań funkcjonalnych w odniesieniu do dwóch wiodących 

ośrodków miejskich Subregionu – Kędzierzyna-Koźla i Strzelec Opolskich. 

 Zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie planowania strategicznego 

wyodrębniono 3 obszary planowania (domeny strategiczne): 

o Gospodarka, 

o Środowisko, 

o Sprawy społeczne. 

 W ramach każdej z domen prowadzono pogłębione działania diagnostyczne 

i analityczne (SWOT). 

Analiza SWOT 

Analiza SWOT przeprowadzona w ramach opracowania Strategii Rozwoju Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego koncertowała się na usystematyzowaniu faktów, danych 

i informacji oraz opinii uzyskanych zarówno metodą eksploracji źródeł wtórnych (analiza 

desk research), jak i w ramach badań sondażowych oraz wizyt studyjnych. W ramach analizy 

SWOT zastosowano pogłębioną diagnozę branżową w odniesieniu do obszarów 

planowania strategicznego (domen), które zostały wyodrębnione jako kluczowe z punktu 

widzenia rozwoju Subregionu. 

Określenie misji i wizji, celów strategicznych 

Kluczowe założenia rozwojowe zostały opracowane w ramach prac eksperckich – 

na podstawie wyników warsztatów strategicznych, analizy SWOT – w odniesieniu 

do wyodrębnionych uprzednio domen planowania strategicznego. W odniesieniu do misji 

i wizji Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz w ramach wyznaczonych domen 

planowania strategicznego zdefiniowano cele strategiczne. Cele strategiczne wskazują 
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konkretne kierunki działań – ich osiąganie stanowi zawsze wyraz realizacji wizji rozwoju 

Subregionu. Cele strategiczne wyznaczają też precyzyjne obszary dla formułowania planów 

operacyjnych i wskazywania działań, które mają być implementowane w ramach planu 

strategicznego. Ważne jest, że na etapie definiowania celów strategicznych wyodrębnia się 

szczegółową zawartość domen planowania strategicznego – ma to na celu klarowną 

demarkację pomiędzy poszczególnymi kierunkami rozwoju. W obrębie każdej z domen 

strategicznych zostały wyznaczone 2 cele strategiczne. Cele na tym poziomie hierarchii 

strategicznej będą spójne z: 

a. Ramowymi kierunkami rozwoju Subregionu w projekcji śródterminowej, 

b. Porozumieniem subregionalnym, 

c. Strategiami i dokumentami planistycznymi na poziomie lokalnym, regionalnym 

i krajowym, 

d. Zawartością Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020. 

Zdefiniowanie celów operacyjnych – część wdrożeniowa 

Strategia identyfikuje cele strategiczne, określa realizujące je cele operacyjne i programy 

działania, a także kluczowe Projekty Zintegrowane. Cele operacyjne są spójne z projektami 

zintegrowanymi ujętymi w Programie ZIT, wskazują też grupy działań, których podjęcie 

pozwoli na zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru (zarówno 

inwestycyjnych, jak i społecznych, promocyjnych, organizacyjnych). Szczegółowe plany 

działań, które umożliwią skuteczne osiągnięcie celów strategicznych zawierają 

rekomendacje podjęcia interwencji w konkretnych obszarach i kierunkach, w oparciu 

o możliwości wykorzystania synergii zasobów poszczególnych samorządów – sygnatariuszy 

porozumienia subregionalnego. Plany operacyjne zostały wypracowane w ramach pracy 

zespołów eksperckich, metodą „burzy mózgów” – w ramach warsztatów strategicznych, 

a następnie usystematyzowane przez ekspertów SWIG Delta Partner. Należy podkreślić, 

że zestawienie planów operacyjnych obejmuje zarówno zadania, które w trakcie procesu 

planowania strategicznego zostały uznane za priorytetowe z punktu widzenia rozwoju 

całego obszaru (obecne również w Programie ZIT), jak i te, które są szczególnie istotne 

z perspektywy poprawy spójności społeczno-gospodarczej tego obszaru. 
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Zdefiniowanie założeń procedur monitoringu i ewaluacji Strategii 

W procesie implementacji i ewaluacji Strategii istotnego znaczenia nabiera określenie 

zasad obowiązujących na etapie wdrażania strategii, w tym metod monitoringu 

skuteczności osiągania celów wypracowanych na etapie planowania. Kluczowe jest 

zdefiniowanie struktur wdrażania strategii oraz mechanizmów ewaluacji. Ponadto 

konieczne jest określenie narzędzi komunikacji społecznej strategii. Zgodnie ze sztuką 

sporządzania dokumentów strategicznych opracowany system monitorowania i ewaluacji 

Strategii, zawiera m.in.: 

 Określenie celów i korzyści jakie monitoring ma przynieść, 

 Określenie ramowego harmonogramu działań w zakresie monitoringu i ewaluacji, 

 Zdefiniowanie grup odbiorców monitoringu i ewaluacji, 

 Zdefiniowanie produktów monitoringu i ewaluacji, 

 Wskazanie procedur gwarantujących jawność wyników monitoringu i ewaluacji, 

 Opracowanie podstawowych procedur w zakresie aktualizacji, monitorowania 

i ewaluacji Strategii (w tym m.in. procedur, wskaźników, sposobów interpretacji 

danych). 

System monitoringu i ewaluacji uwzględnia specyfikę działania Subregionu jako 

porozumienia niezależnych samorządów oraz brak podmiotowości w sensie prawnym tej 

struktury. Na potrzeby projektowanych procedur wykorzystano najlepsze praktyki 

w zakresie ewaluacji strategicznej2. Równocześnie – w zakresie wskaźników – wykorzystano 

metodologię rekomendowaną w ramach projektu systemowego Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju – „Strategicznie dla Rozwoju”. 

  

                                                      
2 „Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej” opracowany przez zespół Krajowej 
Jednostki Oceny w składzie S. Bienias, T. Gapski, J. Jąkalski, I. Lewandowska, E. Opałka, P. Strzęboszewski przy 
współpracy z W. Felis oraz P. Skórską, MIR, Warszawa 2012 
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2. Synteza wyników diagnozy społeczno-gospodarczej Subregionu 

Poniższy rozdział zawiera syntetyczny opis wyników opracowania pt. „Diagnoza społeczno-

gospodarcza Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”, która została przygotowana jako 

osobny dokument w ramach przedmiotowego zamówienia. Zaprezentowane w tym 

rozdziale wnioski posłużyły do określenia założeń strategicznych, rozwojowych zarówno 

dla dokumentu Strategii, jak i Programu ZIT Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

na lata 2014-2020. Wyniki zaprezentowane poniżej zostały opracowane na podstawie 

wniosków z wizyt studyjnych, analizy desk research, badania sondażowego oraz bieżących 

kontaktów z samorządami tworzącymi Subregion. 

Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski charakteryzuje bipolarność w kontekście geograficznym 

i administracyjnym – na jego terenie położne są dwa znaczące ośrodki miejskie Kędzierzyn-

Koźle i Strzelce Opolskie. Jest to znaczny atut rozwojowy, głównie w zakresie możliwości 

dywersyfikowania świadczenia usług publicznych oraz współdziałania w zakresie rozwoju 

gospodarczego i społecznego w oparciu o „uzupełniające się” miejskie centra wzrostu. 

Poniższa tabela zawiera najważniejsze dane statystyczne obrazujące sytuację społeczno-

gospodarczą w Subregionie w latach 2001-2013, stanowiącą wyjście do rozważań 

o aktualnej kondycji obszaru. 

Tabela 2 Zestawienie najważniejszych danych statystycznych dla Subregionu w latach 2001-2013 

Wskaźnik 2001 2004 2007 2010 2013 

Liczba mieszkańców 176 019 172 553 169 401 164 505 161 874 

Przyrost naturalny -93 -233 -230 -116 -321 

Współczynnik obciążenia demograficznego* - 60,3 55,3 53,2 53,0 

Saldo migracji -1 009 -898 -927 -525 -765 

Podmioty wpisane do rejestru REGON 11 196 12 047 12 764 13 564 13 600 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą 8 561 8 870 9 324 9 902 9 588 

Podmioty w REGON na 10 tys. ludności 636 698 753 825 840 

Liczba bezrobotnych - 8 647 6 379 6 867 7 162 

Liczba organizacji pozarządowych 211 244 305 363 402 
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Dochody budżetu na mieszkańca [zł] 1 551,67 2 067,39 2 984,72 3 035,19 1 551,67 

Korzystający z wodociągu jako % ludności - 96,6 96,7 96,8 96,9 

Korzystający z kanalizacji jako % ludności - 55,4 59,5 62,0 66,8 

Korzystający z instalacji gazowej jako % 
ludności 

- 40,9 41,0 41,3 42,1 

Mieszkania oddane do użytkowania 157 166 115 196 178 

* Liczba mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

Źródło: GUS 

Punktem wyjścia rozważań o aktualnej kondycji społecznej i gospodarczej jest zjawisko 

depopulacji, będące z jednej strony największym zagrożeniem dla rozwoju Subregionu, 

z drugiej stanowiące motywację do podjęcia działań niwelujących jego skutki, a nawet 

likwidujące jego przyczyny. Depopulacja przejawia się stałym spadkiem liczby mieszkańców 

(prognoza GUS mówi już o liczbie 146 252 mieszkańców w 2035 roku – czyli spadku 

o 15,6 tys. w stosunku do aktualnej liczby). Wyludnianie wiąże się z gwałtownie 

przebiegającym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa (spadek odsetka osób w wieku 

przedprodukcyjnym), ujemnym przyrostem naturalnym (w roku 2013 wyniósł [minus] 

321 osób) i migracją – zwłaszcza zarobkową (głównie do Niemiec i Holandii). Zjawisko 

to powoduje kurczenie się zasobów rynku pracy, spadek siły nabywczej oraz wywołuje 

problemy społeczne, które w większości powinny być rozwiązywane przez lokalne 

samorządy. Pomocny w tym względzie jest Program Specjalnej Strefy Demograficznej 

w województwie opolskim do 2020 r. „Opolskie dla Rodziny”.  

Gospodarka i infrastruktura 

Elementem wyróżniającym Subregion w skali województwa jest położenie i dostępność 

komunikacyjna. Subregion zlokalizowany jest na trasie tranzytowej Wrocław-Gliwice, 

przy autostradzie A4 Berlin-Kijów oraz na trasie ważnej magistrali kolejowej (pasmo 

tranzytowe Gliwice - Strzelce Opolskie / Kędzierzyn-Koźle-Opole-Brzeg / Jelcz-Wrocław) 

i Odrzańskiej Drodze Wodnej (z wodnym połączeniem z Portem Gliwice za pośrednictwem 

Kanału Gliwickiego). Atutem jest położenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych 

pomiędzy dużymi aglomeracjami województwa śląskiego (Konurbacja Górnośląska) 

i dolnośląskiego (Wrocław), w bliskiej odległości od Republiki Czeskiej i dogodnym 

dojazdem do Niemiec (głównego odbiorcy towarów produkowanych przez firmy w woj. 
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opolskim). Przebiegająca przez Subregion Autostrada A4 znacznie ułatwia dostępność 

portów lotniczych w Katowicach i we Wrocławiu.  

Mimo korzyści mogących płynąć z dobrego położenia, problemem jest zły stan 

infrastruktury dróg lokalnych i wojewódzkich nr 426 na odcinku Zawadzkie – Wierchlesie 

oraz drogi nr 463 na odcinku Zawadzkie – Kolonowskie, które wymagają znacznych 

nakładów inwestycyjnych. Istotnymi kwestiami są również niedoskonałości w zakresie 

komunikacji publicznej, regres komunikacji kolejowej, deficyt ekologicznego taboru i brak 

integracji systemu transportowego wewnątrz Subregionu. W badaniu sondażowym 

(przeprowadzonym w ramach prac nad Strategią) aż 51% mieszkańców Subregionu oceniło 

negatywnie stan techniczny infrastruktury drogowej w miejscu zamieszkania. Stan 

techniczny dróg został oceniony negatywnie przez mieszkańców aż 7 z 11 samorządów 

Subregionu: Kędzierzyna-Koźla (66,7% ocen negatywnych), Bierawy (51,1%), Jemielnicy 

(33,3%), Leśnicy (49,4%), Pawłowiczek (61%), Ujazdu (46,2%) oraz Ciska (66,7%). 

Poziom rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jest zbliżony do wskaźników 

krajowych (96,8 % ludności korzystającej z sieci wodociągowej, 64,4% z kanalizacji 

sanitarnej). Jednakże aż 1/3 obszaru Subregionu wymaga podjęcia inwestycji w zakresie 

budowy kanalizacji sanitarnej. Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski jest w małym stopniu 

zgazyfikowany. Sieć gazowa jest tutaj najsłabiej rozwinięta, ale i dysproporcja w tym 

zakresie wewnątrz obszaru jest bardzo duża (w Kędzierzynie-Koźlu z instalacji gazowej 

korzysta 82,9% mieszkańców, a w Strzelcach Opolskich 49,3%, w pozostałych gminach 

wskaźnik ten przyjmuje wartości zerowe). Głównym problemem Subregionu w zakresie 

zanieczyszczenia powietrza jest ponadnormatywny poziom pyłu zawieszonego PM10, 

PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Niska emisja powoduje wiele niedogodności 

w codziennym życiu mieszkańców. Badanie ankietowe pokazało, że aż 36,2% mieszkańców 

oceniło negatywnie jakość powietrza w miejscu zamieszkania. Stanowi ona bardzo poważny 

problem zwłaszcza w Strzelcach Opolskich. Aż 94,4% mieszkańców miasta wskazało jako 

negatywny ten aspekt jakości życia. 

Jednym z najbardziej rozwiniętych pod względem przemysłowym miast w województwie 

opolskim jest Kędzierzyn-Koźle. Miasto jest najważniejszym centrum gospodarczym 

Subregionu. Gospodarka miasta opiera się o dobrze rozwinięty przemysł chemiczny, 
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maszynowy, metalurgiczny, stocznię i port rzeczny na Odrze oraz liczne zakłady usługowe 

i remontowo-budowlane. Grupa Azoty ZAK S.A jest zakładem zatrudniającym powyżej 

tysiąca pracowników. W gminach wiejskich Subregionu gospodarka oparta jest 

na rolnictwie i przetwórstwie rolnym. 

Tworzenie nowych miejsc pracy należy do najważniejszych wyzwań rozwojowych 

w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim. Jednakże Subregion jest niedoinwestowany 

w zakresie uzbrojenia terenów w sieć średniego i niskiego napięcia, sieć gazową, instalację 

wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Dużą szansą rozwojową Subregionu 

są tereny inwestycyjne oraz powstająca przy Autostradzie A4 strefa gospodarcza 

o docelowej powierzchni 300 ha. Znacznym atutem jest również funkcjonowanie 

w Subregionie specjalnej strefy ekonomicznej (Katowicka SSE / Podstrefa Gliwicka – działa 

w gminach: Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle i Ujazd). Dobrze rozwinięty jest system 

instytucji otoczenia biznesu. Słabością Subregionu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 

jest niższy niż w otoczeniu wskaźnik przedsiębiorczości, mierzony liczbą podmiotów 

gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców w 2013 roku 

(Polska: 1 057, woj. opolskie: 996, powiat kędzierzyńsko-kozielski: 929, powiat strzelecki: 

691). Bezrobocie nie stanowi poważnego problemu w Subregionie. Na koniec lipca 

2014 roku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim stopa bezrobocia wyniosła 12,7%, 

w powiecie strzeleckim 8,5% (dla porównania woj. opolskie 12,5%, Polska 11,9%). Mimo 

tego w badaniu sondażowym aż 7 na 10 mieszkańców Subregionu uznało możliwość 

znalezienia pracy za największą barierę rozwojową Subregionu. Wynik ten wskazuje 

na konieczność podejmowania skoordynowanych działań na rzecz wzrostu potencjału 

przedsiębiorstw oraz liczby miejsc pracy. 

Usługi społeczne 

W Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim wartość wskaźnika miejsc w przedszkolach 

przypadających na 1000 mieszkańców (30,51%) przewyższa znacznie poziom dla kraju 

(25,62%) i średnią dla woj. opolskiego (29,36%). W zakresie usług opiekuńczych należy 

zauważyć, iż znacznie słabiej, niż ma to miejsce w przypadku opieki przedszkolnej, która 

jest w subregionie na wystarczającym poziomie, przedstawia się sytuacja dostępności 

do żłobków. Jedynymi gminami, w których funkcjonują gminne żłobki są Kędzierzyn-Koźle, 
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Strzelce Opolskie i Zawadzkie. Odsetek dzieci objętych opieką żłobkową w tych gminach 

i tak jest niski, i wynosi odpowiednio: 18,5%, 10,3% i 9,5%. Podczas przeprowadzonych 

w ramach projektu wizyt studyjnych w każdym samorządzie wchodzącym w skład 

Subregionu zdiagnozowano, że do istotnych problemów społecznych należy rosnąca liczba 

osób starszych, mieszkających samotnie, którzy często nie mogą liczyć na wsparcie rodzin. 

Wiąże się z tym ściśle zjawisko emigracji młodych ludzi i brak zainteresowania wśród 

emigrantów rodzinami pozostającymi w Polsce. Osoby starsze, samotne stanowią poważną 

grupę oczekującą na pomoc, której udzielenie niejednokrotnie przewyższa możliwości 

pojedynczych samorządów.   

Mimo problemów demograficznych sieć szkół podstawowych i gimnazjów, zarówno pod 

względem rozmieszczenia placówek, jak i ich liczby, również jest optymalna. Głównymi 

ośrodkami edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym jest Kędzierzyn-Koźle i Strzelce 

Opolskie. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski prowadzi Centrum Kształcenia Praktycznego 

i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, a Powiat Strzelecki Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego. Są to ośrodki mające duży wpływ na jakość i atrakcyjność 

edukacji w Subregionie. Głównym problemem obszaru w zakresie edukacji jest stała 

tendencja spadku liczby uczniów w szkołach (liczba uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów: 13 362 w 2010 r. i 11 649 w 2013 r.). Niewystarczające są również inwestycje 

w rozbudowę bazy placówek edukacyjnych oraz modernizację i remonty samych obiektów 

oświatowych. Jedną z potrzeb w zakresie edukacji jest przeprowadzenie remontów 

budynków szkół, w tym ich termomodernizacji, jak i rozwój przyszkolnej infrastruktury 

sportowej. 

W Subregionie prowadzona jest intensywna działalność w obszarze kultury. Funkcjonują 

tutaj 32 domy, ośrodki kultury, kluby i świetlice (poza trzema instytucjami w Kędzierzynie-

Koźlu, pozostałe są to podmioty publiczne). Podając za GUS, w Strzelcach Opolskich 

prowadzi działalność 19 domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Ogółem w skali 

Subregionu podmioty te w 2013 roku zorganizowały 2 671 różnego rodzaju imprez, 

w których udział wzięło łącznie 251 748 osób. Zasadność profesjonalizacji usług publicznych 

w dziedzinie kultury jest niepodważalna. Szczególnego wymiaru działania te nabierają 

na obszarze Subregionu, ze względu na fakt, że co 6. ankietowany mieszkaniec Subregionu 
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odniósł się krytycznie do jakości oferty czasu wolnego kierowanej do młodzieży. Wysokie 

oczekiwania mieszkańców skierowane do instytucji publicznych w kwestii poprawy oferty 

dla młodzieży powinny być wystarczającym impulsem dla władz samorządowych dla działań 

infrastrukturalnych oraz tzw. miękkich, z myślą o aktywizacji młodzieży. Mimo licznych 

inwestycji infrastrukturalnych w tym obszarze, niektóre budynki kulturalne wymagają 

modernizacji lub kapitalnego remontu. Brakuje w nich także sprzętu i wyposażenia, które 

pozwalałoby na tworzenie nowych kół zainteresowań i uatrakcyjnianie oferty tych 

istniejących oraz przyciągało mieszkańców do korzystania z oferty instytucji kultury. Bardzo 

dotkliwe jest słabe wyposażenie świetlic wiejskich (głównie w sprzęt multimedialny) oraz 

ich brak zwłaszcza w małych miejscowościach.  

W Kędzierzynie-Koźlu prowadzi działalność jeden szpital. Jest to Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu z 413 miejscami. W Strzelcach Opolskich 

działalność prowadzi jeden szpital – Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego 

z 199 miejscami. Mimo dużych nakładów finansowych na służbę zdrowia, 4 na 10 

respondentów – mieszkańców Subregionu, oceniło krytycznie jakość usług publicznych 

w dziedzinie opieki medycznej (a ocenę przeciętną wskazało 34% respondentów). 

Szczególnie krytycznie jakość usług medycznych została oceniona przez mieszkańców 

Strzelec Opolskich (82,8% ocen negatywnych), Jemielnicy (79,6%), Leśnicy (71,8%), Polskiej 

Cerekwii (78,9%), Zawadzkiego (86,7%). W kontekście funkcjonowania Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego jedną z ważniejszych kwestii jest dostosowanie szpitalnych 

placówek medycznych do potrzeb mieszkańców całego Subregionu. W Subregionie aż 20% 

mieszkańców ocenia negatywnie poziom bezpieczeństwa publicznego, a kolejne 35,4% 

przeciętnie. Jednym z ważniejszych determinantów poczucia bezpieczeństwa jest 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Na terenie Subregionu występują tereny zalewowe 

rzeki Odry oraz Małej Panwi, niechronione wałami przeciwpowodziowymi. Kwestie 

bezpieczeństwa w najwyższym stopniu poruszane były przez mieszkańców Kędzierzyna-

Koźla. Do najpilniejszych potrzeb wskazywanych przez jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej z terenu Subregionu należy ich doposażenie m.in. w: samochody specjalistyczne 

ratowniczo-gaśnicze, samochody pożarnicze (głównie klasy wagowej średniej), sprzęt 

ratownictwa technicznego, ciężkie zestawy hydrauliczne do ratownictwa drogowego, 
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zestawy/torby do ratownictwa medycznego, piły do betonu i stali, pilarki do drewna, 

pompy szlamowe, pływające, motopompy pożarnicze, łodzie ratownicze, agregaty 

prądotwórcze, stacje selektywnego wywoływania w remizach strażackich, Zintegrowany 

System Alarmowania i Ochrony Ludności do zdalnego radiowego uruchamiania syren 

alarmowych, system alarmowania na telefony komórkowe i terminale SMS, aparaty 

powietrzne i inne środki ochrony indywidualnej. Ponadto wymagana jest modernizacja 

i rozbudowa niektórych remiz strażackich. 

Środowisko naturalne, dziedzictwa kultury i przyrody  

Wizytówką Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest jego dziedzictwo kultury – liczne 

kompleksy zabytkowej architektury sakralnej i świeckiej. W badaniu ankietowym aż 15% 

indagowanych wskazało na przyrodę (bioróżnorodność) jako pozytywny element 

Subregionu. Tereny zielone, lasy, ukształtowanie terenu, pomniki przyrody oraz rzeka Odra 

i Mała Panew, to elementy wyróżniające obszar z punktu widzenia przyrodniczego. Duża 

wartość historyczna zabytków wymaga, podobnie jak w przypadku obiektów instytucji 

kultury, podjęcia inwestycji na rzecz ich rewitalizacji i poprawy stanu technicznego. 

Rewaloryzacja jest niezbędnym warunkiem uratowania zabytkowej tkanki dla przyszłych 

pokoleń. Inwestycje w infrastrukturę kultury, podobnie jak kultura sama w sobie, wpływają 

również na rozwój ekonomiczny regionu. 

Turystka jest gałęzią gospodarki nabierającą coraz większego znaczenia w skali Subregionu. 

Na 72 992 udzielonych tu w 2013 roku noclegów, 6 904 z nich udzielonych zostało turystom 

zagranicznym (ogółem z noclegów skorzystało 31 798 osób, w tym 2 863 z zagranicy). Blisko 

połowa wszystkich turystów skorzystała z noclegów na terenie gminy Leśnica, co jest 

związane z popularnością leżącej w jej granicach Góry św. Anny. 

Walory środowiskowe obszaru interesujące są nie tylko pod względem krajobrazowym 

i przyrodniczym, ale predysponowane są także do wykorzystania ich dla szeroko pojętej 

turystyki aktywnej. Dostrzega się wysokie potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury 

aktywnego wypoczynku na obszarze Subregionu. Możliwości Subregionu tkwią w tym 

zakresie szczególnie w wykorzystaniu rzek i zbiorników wodnych na cele rekreacyjno-

sportowe oraz rozwoju systemu szlaków rowerowych. W badaniach ankietowych aż 52,3% 

respondentów oceniło negatywnie dostępność ścieżek i tras rowerowych z punktu 
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widzenia swojego miejsca zamieszkania. Mimo dużej atrakcyjności turystycznej obszaru 

(krajobraz, zespoły parkowo-pałacowe, tereny leśne), mieszkańcy bardzo krytycznie 

odnoszą się do możliwości skorzystania z tras rowerowych. Dotyczy to zwłaszcza 

mieszkańców Kędzierzyna-Koźla (65% ocen negatywnych), Bierawy (63,8%), Leśnicy 

(37,6%), Pawłowiczek (70%), Polskiej Cerekwi (100%), Reńskiej Wsi (60%), Ujazdu (59,4%) 

oraz Ciska (90,5%).  

Potrzeby mieszkańców Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

Badania sondażowe dotyczące jakości życia mieszkańców Subregionu dowiodły, 

że do czynników najczęściej ocenianych negatywnie przez respondentów należą 

te związane z rynkiem pracy (możliwość znalezienia zatrudnienia oceniona negatywnie 

przez 67,9% respondentów) oraz infrastrukturą techniczną, taką jak mieszkania, ścieżki 

rowerowe, drogi, chodniki i oświetlenie. Na uwagę zasługuje fakt, że dużo negatywnych 

wskazań (56,4%) otrzymał czynnik dotyczący jakości oferty wolnego czasu dla młodzieży 

oraz otwartości samorządów na inicjatywy mieszkańców (34,3%). 

Rysunek 4 Elementy decydujące o jakości życia mieszkańców Subregionu – oceny negatywne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania sondażowego 
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Mocne i słabe strony Subregionu w percepcji mieszkańców 

W ocenie mieszkańców najbardziej wyróżniającą się mocną stroną Subregionu jest 

korzystny układ komunikacyjny. Aż 18,5% respondentów wskazało na korzyści wynikające 

z dostępu do Autostrady A4, portu rzecznego oraz bliskości granicy z Republiką Czeską. 

Korzyści wynikające z położenia oraz przebiegu szlaków drogowych, kolejowych i rzecznych 

uzupełnione są przez atrakcyjność środowiska naturalnego. 15% indagowanych wskazało 

na przyrodę jako pozytywny element Subregionu. W tym kontekście respondenci 

wskazywali również znaczenie Góry św. Anny, jako elementu dziedzictwa przyrodniczo-

kulturalnego obszaru. Mieszkańcy Subregionu, mimo relatywnie niskiego bezrobocia, 

wskazują na rynek pracy, jako najsłabszą stronę rozwojową obszaru. Konkretny problem 

związany z brakiem miejsc pracy został wskazany przez 22,2% respondentów. Bezrobocie 

(zwłaszcza wśród młodych) to najpoważniejszy problem mieszkańców Subregionu. 

Problem ten jest wskazywany przez mieszkańców mimo tego, że bezrobocie rozwiązywane 

jest częściowo przez migrację zarobkową (zwłaszcza do Niemiec i Holandii). 15,5% 

respondentów wskazało złą jakość dróg i brak ścieżek rowerowych jako najważniejszy 

problem obszaru. 

Poniżej na diagramach zaprezentowano najważniejsze mocne strony i deficyty Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego identyfikowane przez respondentów badań sondażowych. 
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Rysunek 5 Mocne strony Subregionu w opinii mieszkańców Subregionu 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania sondażowego 

Rysunek 6 Słabe strony Subregionu w opinii mieszkańców Subregionu 
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3. Analiza metodą SWOT 

Celem analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2020 jest usystematyzowanie 

danych oraz wyników uzyskanych w ramach kompleksowych badań zrealizowanych w celu 

przygotowania diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru. 

 Czynniki wewnętrzne pozytywne – mocne strony – działalność i zasoby 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego Obszaru Funkcjonalnego, doświadczenie, struktury 

organizacyjne wymiar techniczny, instytucjonalny, wszystko to, na czym bazować 

może rozwój Subregionu, 

 Czynniki wewnętrzne negatywne obszaru – słabe strony, będące konsekwencją 

ograniczeń szeroko rozumianych zasobów, 

 Czynniki zewnętrzne pozytywne – szanse, korzystne tendencje w otoczeniu 

zewnętrznym, które właściwie wykorzystane mogą stanowić istotny impuls 

rozwojowy, 

 Czynniki zewnętrzne negatywne – zagrożenia, niekorzystne zjawiska zewnętrzne, 

które mogą być poważną barierą rozwoju Subregionu. 

Poniżej zaprezentowano analizę SWOT dla obszaru funkcjonalnego Kędzierzyna-Koźla 

w ujęciu tematycznym. W celu ułatwienia interpretacji wyników analizy na potrzeby 

opracowania koncepcji strategicznej wyodrębniono grupy tematyczne. 

  



Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 

 
 

 

 
 32 
 

3.1 Mocne i słabe strony Subregionu 

Tabela 3 Mocne i słabe strony obszaru – gospodarka 

Obszar tematyczny: Gospodarka 

Mocne Strony Słabe strony 

 Strategiczna lokalizacja – doskonałe 

skomunikowanie z autostradą A4, 

dostępność do portu rzecznego 

na Odrze i niewielka odległość 

od lotnisk we Wrocławiu i Katowicach 

 Funkcjonowanie dużych, 

strategicznych przedsiębiorstw ze 

znaczącym potencjałem rozwojowym 

(np. Grupa Azoty Zakłady Azotowe 

Kędzierzyn S.A., Blachownia Holding 

S.A.) 

 Miasto Kędzierzyn-Koźle jako 

subregionalny biegun wzrostu woj. 

opolskiego, którego oddziaływanie 

wykracza poza granice jednego 

powiatu (wg Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego) 

 Bipolarność związków funkcjonalnych 

(zwłaszcza gospodarczych): silne 

oddziaływania z sąsiadującą 

Aglomeracją Opolską oraz 

Subregionami: Centralnym 

i Zachodnim Województwa Śląskiego 

(bliskie sąsiedztwo Konurbacji 

Górnośląskiej) 

 Dobrze rozwinięty sektor działalności 

przemysłowej, zwłaszcza przemysłu 

chemicznego, metalurgicznego, 

maszynowego i stoczniowego 

 Położenie na obszarze podregionu 

opolskiego, nisko klasyfikowanego 

pod względem atrakcyjności 

inwestycyjnej dla działalności 

przemysłowej, w sferze silnych 

oddziaływań konkurencyjnych 

podregionu katowickiego 

i  rybnickiego woj. śląskiego, 

zajmujących odpowiednio 1. i 2. 

miejsce w Polsce pod względem 

atrakcyjności przemysłowej  

 Niski wskaźnik przedsiębiorczości 

(liczba podmiotów w bazie REGON 

na 10 tys. mieszkańców – powiat 

strzelecki: 691, powiat kędzierzyński: 

929, woj. opolskie: 996) 

 Znaczny areał terenów 

inwestycyjnych (o różnej strukturze 

własności i rozmieszczeniu) 

nieposiadających właściwego 

uzbrojenia w infrastrukturę liniową 

(drogi, kanalizacja, oświetlenie)  

 Relatywnie wysokie bezrobocie 

zwłaszcza w powiecie kędzierzyńsko-

kozielskim (stopa bezrobocia na 

kwiecień 2014r. wyniosła 13,8%, 

dla por. woj. opolskie 13,6%, 

Polska 13%) 

 Niedostatecznie rozwinięta 

infrastruktura techniczna (zwłaszcza 

na obszarach wiejskich Subregionu), 
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 Wyższa niż średnia w woj. opolskim 

innowacyjność przedsiębiorstw, 

mierzona liczbą wprowadzanych 

innowacji w stosunku do liczby 

przedsiębiorstw (powiat 

kędzierzyńsko-kozielski: 2,25, powiat 

strzelecki: 2,55, woj. opolskie: 1,93) 

 Wysoko rozwinięte (wydajne) 

rolnictwo oparte o wysoką klasę 

bonitacyjną gleb, z dominacją uprawy 

pszenicy, jęczmienia, rzepaku 

oraz buraków cukrowych 

 Funkcjonowanie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej (Katowicka SSE / 

Podstrefa Gliwicka), działającej 

w gminach: Strzelce Opolskie, 

Kędzierzyn-Koźle i Ujazd, 

dysponującej wolnymi gruntami 

dla nowych inwestycji 

 Funkcjonowanie instytucji otoczenia 

biznesu, a zwłaszcza Kędzierzyńsko-

Kozielskiego Parku Przemysłowego 

Sp. z o.o., oferującego inwestorom 

kompleksowe wsparcie w procesie 

inwestycyjnym 

 Wysoki potencjał Subregionu 

dla rozwoju gospodarki opartej 

o przemysł i związanej z tym 

gospodarki magazynowej 

oraz transportowej 

 Kapitał społeczny, oparty 

o odpowiednią liczbę potencjalnych 

pracowników o pożądanych 

umiejętnościach zawodowych 

zwłaszcza w zakresie znajomości 

języków obcych (81% mieszkańców 

powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 

deklaruje znajomość języka obcego)  

stanowiąca o niskiej atrakcyjności 

do prowadzenia działalności 

gospodarczej (wodociągi, kanalizacja, 

sieć gazowa) 

 Niekorzystne uwarunkowania 

społeczne dla kształtowania kadr 

gospodarki (struktura wiekowa 

mieszkańców z rosnącą liczbą osób 

w wieku poprodukcyjnym, 

niekorzystne prognozy 

demograficzne) 

 Niski poziom współpracy partnerskiej 

sektora biznesu z samorządami 

potwierdzony w badaniach 

społecznych przez 

41% przedsiębiorców (brak 

funkcjonujących ciał doradczych, 

konsultacyjnych skupiających 

przedsiębiorców i samorządowców) 

 Brak wspólnej, skoordynowanej  

promocji oferty inwestycyjnej – 

centrum obsługi inwestora dla 

Subregionu 

 Intensywna migracja zarobkowa 

mieszkańców zwłaszcza do Niemiec 

i Holandii  

 Niskie wykorzystanie turystyczne 

rzeki Odry (turystyka wodna-łowiska, 

sporty motoro-wodne, kajakarstwo) 

wynikająca z uwarunkowań 

hydrologicznych (różna głębokość 

rzeki), zalewowego charakteru 

oraz konieczności podjęcia wielu 

kosztownych inwestycji w tym 

zakresie 

 Realne bariery mieszkańców 

w zakresie dostępu do rynku pracy, 

odczuwalne przeszkody w możliwości 
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 Wysoka „kultura techniczna” 

jako zasób doświadczenia 

i kompetencji mieszkańców, 

wynikający z tradycji oraz 

zapotrzebowania rynku pracy 

 Niższe koszty pracy (wynagrodzeń) 

i wysoki poziom jej podaży, jako 

ważny element składowy 

atrakcyjności inwestycyjnej obszaru 

 Dobre wykorzystanie rzeki Mała 

Panew w zakresie turystyki wodnej 

(kajaki). Duża lesistość gmin – duże 

zasoby leśne, co wiąże się z rozwojem 

przemysłu drzewnego 

podjęcia zatrudnienia (w badaniu 

ankietowym ocenione negatywnie 

przez 67,9% respondentów) 

 Postawa roszczeniowa mieszkańców 

wobec tworzenia nowych miejsc 

pracy przez samorządy Subregionu 

(88,5% respondentów uznało ten 

kierunek działania jako najważniejszy 

dla samorządów Subregionu) 

 

Tabela 4 Mocne i słabe strony obszaru – uwarunkowania środowiskowe i infrastrukturalne 

Obszar tematyczny: Uwarunkowania środowiskowe i infrastrukturalne 

Mocne strony Słabe strony 

 Bardzo dobra dostępność 

komunikacyjna obszaru (w tym: 

autostrady A4 z dwoma węzłami 

Krapkowice, Łany), z gęstą siecią dróg 

krajowych (nr 40, 45, 38 i 94) 

oraz wojewódzkich  

 Położenie na trasie ważnych linii 

komunikacyjnych – drogowych 

i kolejowych, łączących Niemcy, 

Polskę i Ukrainę, a także odrzańskiego 

szlaku wodnego, dzięki któremu 

Subregion ma połączenie drogami 

wodnymi z Europą Zachodnią 

i Zagłębiem Górnośląskim 

 Przebiegająca przez Subregion linia 

kolejowa, strategiczna z punktu 

widzenia ruchu tranzytowego 

(Wrocław-Katowice) 

 Zły stan techniczny dróg publicznych, 

(głównie dróg niższej kategorii – 

gminnych i powiatowych), zwłaszcza 

na obszarach wiejskich Subregionu 

(51% respondentów w badaniu 

ankietowym negatywnie oceniło stan 

techniczny infrastruktury drogowej)  

 Zły stan techniczny dróg publicznych 

(wojewódzkich: nr 426 na odcinku 

Zawadzkie-Wierchlesie oraz droga 

nr 463 na odcinku Zawadzkie-

Kolonowskie) 

 Występujące zjawiska „wąskich 

gardeł komunikacyjnych” zwłaszcza 

na obszarach zabudowanych, 

wpływający na zmniejszenie 

przepustowości sieci ulicznych, 

ograniczenia prędkości i warunki 
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 Doskonałe warunki naturalne 

i techniczne dla rozwoju żeglugi 

śródlądowej (zielone korytarze 

transportowe). Odra jako element 

drogi wodnej od Bałtyku do Morza 

Śródziemnego i Czarnego  

 Przepływająca przez Subregion rzeka 

Odra jako: 

 szlak transportowy dla ładunków 

masowych i wielkogabarytowych, 

w ruchu krajowym 

i międzynarodowym 

 ważny korytarz ekologiczny, 

pełniący kluczową funkcję 

w obrębie systemu 

przyrodniczego województwa 

opolskiego, Polski Zachodniej 

i Europy Środkowej 

 Duże znaczenie portu śródlądowego 

Kędzierzyn-Koźle, leżącego na 

skrzyżowaniu szlaków handlowych 

w kierunku granicy z Czechami 

i posiadającego idealne połączenie 

z komunikacją lądową (A4), kolejową 

(węzeł Kędzierzyn-Koźle) i wodną 

(Kanał Gliwicki z portem w Gliwicach) 

z Konurbacją Górnośląską 

 Dobra lokalizacja w pobliżu portów 

lotniczych w Pyrzowicach 

oraz Wrocławiu (zauważana 

i doceniana przez mieszkańców 

Subregionu) 

 Zwartość, spójność obszaru 

Subregionu z centralnym 

ulokowaniem dwóch najważniejszych 

ośrodków miejskich: Kędzierzyna-

Koźla i Strzelec Opolskich 

środowiskowe, w tym 

zanieczyszczenie powietrza 

i potęgowanie hałasu 

komunikacyjnego 

 Występowanie terenów zalewowych 

wpływający niekorzystanie 

na zrównoważony rozwój 

budownictwa mieszkaniowego 

Subregionu  

 Zagrożenie powodziowe stwarzane 

przez rzeki Odra, Kłodnica i Mała 

Panew, zwłaszcza dla gmin Reńska 

Wieś i Cisek oraz Kędzierzyna-Koźla 

(brak prawobrzeżnych wałów 

w rejonie gminy Bierawa) 

 Niedostateczny zasięg 

funkcjonowania komunikacji 

publicznej (nie obejmujący w pełni 

całego obszaru Subregionu), 

spowodowany uwarunkowaniami 

sprzętowymi i finansowymi  

 Regres w zakresie wykorzystania 

możliwości pasażerskiego transportu 

kolejowego (w wymiarze 

technicznym – likwidacja torów 

kolejowych i finansowym) 

 Zanieczyszczenie powietrza przez 

źródła przemysłowe i transport 

drogowy 

 Niski poziom skanalizowania 

obszarów wiejskich Subregionu 

oraz dostępu do sieci gazowej  

 Niski stopień zgazyfikowania obszaru 

(zwłaszcza obszarów wiejskich) 

 Deficyt mieszkań (wskaźnik liczby 

mieszkań na 1 tys. mieszk. wynoszący 

323 jest znacznie niższy od średniej 

krajowej wynoszącej 356), 
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 Duża aktywność samorządów 

w zakresie budowy i modernizacji 

infrastruktury drogowej (m in. 

wybudowanie obwodnicy 

południowej miasta Kędzierzyn-Koźle) 

 Skuteczna polityka przestrzenna 

samorządów Subregionu, 

pozwalająca na efektywną, 

skoordynowaną politykę 

przestrzenną w Subregionie 

 Infrastruktura sportowa, 

wielofunkcyjna, dostosowana 

do potrzeb mieszkańców, pozytywnie 

oceniana przez mieszkańców 

w badaniach sondażowych (42,6% 

ocen pozytywnych)  

 Bogate zasoby infrastrukturalnego 

krajobrazu kulturowego (głównie 

obiekty sakralne oraz zespoły 

pałacowo-parkowe), potwierdzone 

dla 24 z nich wpisem do Rejestru 

Zabytków Województwa Opolskiego 

(zabytków nieruchomych) 

 Dobry stopień rozwoju urządzeń 

sieciowych: wodno-kanalizacyjnych 

i gazowych (potwierdzony w badaniu 

sondażowym – 76% ocen 

pozytywnych) 

 Dobra dostępność sieci 

szerokopasmowego Internetu 

(ocenione pozytywnie przez 58% 

respondentów) 

 Dogodny dostęp do dobrze 

wyposażonych i 

skomputeryzowanych 43 bibliotek 

samorządowych (z filiami) na terenie 

Subregionu  

potwierdzony negatywnymi ocenami 

budownictwa mieszkaniowego 

w badaniu ankietowym (57,6% ocen 

negatywnych w Subregionie, i aż 

68,1% w Strzelcach Opolskich) 

 Niska dynamika wzrostu zasobów 

mieszkaniowych (tendencja 

spadkowa liczby wydanych pozwoleń 

na budowę) 

 Poważne braki w bazie szkolnictwa 

zawodowego, zwłaszcza 

w wyposażeniu (dotyczy to pracowni 

i gabinetów wysokospecjalistycznych) 

i zła jakość bazy edukacyjnej 

(w zakresie termomodernizacji)  

 Niepełne wyposażenie w przyszkolną 

infrastrukturę sportową (zwłaszcza 

sale gimnastyczne i boiska 

wielofunkcyjne)  

 Brak profesjonalnego ośrodka 

kształcącego w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego 

(zwłaszcza pożarnictwa) 

 Niedoinwestowanie obiektów 

kulturalnych w zakresie ich estetyki 

oraz funkcjonalności (dostępu osób 

niepełnosprawnych) 

 Znaczna liczba 

niezagospodarowanych budynków 

(w tym zabytkowych) na cele 

społeczno-kulturalne 

 Słabe wyposażenie świetlic wiejskich 

(głównie w sprzęt multimedialny) 

oraz ich brak zwłaszcza w małych 

miejscowościach, przez co nie pełnią 

roli ośrodków skupienia lokalnego 

na poziomie sołeckim 
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 Wysokie wartości przyrodniczo-

krajobrazowe obszaru, zasoby 

kulturalne, architektoniczne, 

historyczne i religijne (w tym Park 

Krajobrazowy Góra Św. Anny jako  

czołowy produkt turystyczny w skali 

województwa i kraju) 

 Duża liczba zabytkowych obiektów 

architektonicznych (w tym sakralnych 

i pałacowych) oraz przyrodniczych, 

stanowiąca o potencjale 

turystycznym Subregionu (w tym 

nasyp po byłej linii kolejowej z 

przeznaczeniem na szlak rowerowy 

na linii Kędzierzyn-Koźle, Polska 

Cerekiew)  

 Funkcjonowanie przestrzeni 

koncentracji bogatych zasobów 

przyrodniczych, w postaci 

wyodrębnionych obszarów 

chronionego krajobrazu (Lasy 

Stobrawsko-Turawskie, 

Maciowakrze), parku 

krajobrazowego, obszaru 

Natura 2000 i licznych założeń 

parkowych (powierzchnia obszarów 

prawnie chronionych: powiat 

kędzierzyński – 7,45% ogólnej 

powierzchni, powiat strzelecki – 

43,13%) 

 Występowanie zdefiniowanego 

produktu turystycznego pod nazwą 

„dziedzictwo kulturowe wsi opolskiej” 

(układ przestrzenny, regionalny styl 

architektoniczny, wartości 

przyrodnicze, wartości krajobrazowe)   

 Duże możliwości rozbudowy 

infrastruktury turystyczno-

 Znaczne niedoinwestowanie 

obiektów infrastruktury 

okołoturystycznej obszaru Góry 

Św. Anny do potrzeby zwiększonego 

ruchu turystycznego 

i pielgrzymkowego (zwłaszcza osób 

niepełnosprawnych)  

 Stagnacja we wzroście liczby 

oferowanych miejsc noclegowych  

 Mało ścieżek rowerowych, słaba 

różnorodność oznakowań oraz niski 

poziom integracji systemu tras 

rowerowych i wspólnej identyfikacji 

wizualnej (długość ścieżek 

rowerowych: 93,3 km – dane GUS 

w 2012 r.), potwierdzone przez 

mieszkańców w badaniu ankietowych 

(52,3% ocen negatywnych w zakresie 

dostępności ścieżek i tras 

rowerowych)  

 Prowadzenie działalności medycznej 

szpitali w różnych budynkach 

(rozdrobnienie oddziałów 

szpitalnych) generujące wyższe 

koszty utrzymania i niedogodności 

dla pacjentów oraz niewystarczająca 

liczba nowoczesnego sprzętu 

medycznego w placówkach 

szpitalnych (zwłaszcza w zakresie 

profilaktyki nowotworów) oraz braki 

w zakresie inwestycji budowlanych 

 Brak skoordynowanej polityki 

w zakresie lecznictwa szpitalnego 

pomiędzy dwoma ośrodkami opieki 

szpitalnej w Kędzierzynie-Koźlu 

i Strzelcach Opolskich (dublowanie 

oddziałów); aż 39,6% respondentów 

w badaniu ankietowym negatywnie 
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rekreacyjnej na bazie zasobów 

środowiska przyrodniczego 

 Znaczny potencjał turystyczny rzeki 

Odry, Małej Panwi i Kanału 

Gliwickiego w kształtowaniu oferty 

turystyki wodnej    

 Relatywnie dobry dostęp 

mieszkańców do usług domów 

pomocy społecznej 

 Dysponowanie przez samorządy 

Subregionu budynkami komunalnymi 

z możliwością przeznaczenia na domy 

pomocy społecznej   

 Dobrze rozbudowana baza 

ratownictwa pożarniczego, 

powodziowego i drogowego (dobrze 

rozbudowana sieć OSP, specjalizująca 

się w bezpieczeństwie powodziowym 

oraz drogowym) 

 Wyższy od wartości dla całego kraju 

i województwa opolskiego wskaźnik 

ludności korzystającej z oczyszczalni 

ścieków (Subregion za 2012 r. 

74,67%) 

 Uzyskanie przez miejskie składowisko 

odpadów w Kędzierzynie-Koźlu 

statusu Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych 

oceniło jakość publicznych usług 

publicznych w dziedzinie medycyny 

 Brak wystarczającej liczby obiektów 

hospicjów i zakładów opiekuńczo-

leczniczych oraz niewystarczająca 

liczba miejsc w dziennych domach 

pomocy dla osób starszych i słaba 

aktywizacja społeczna osób starszych 

i niepełnosprawnych, skutkująca 

wzrostem liczby osób wykluczonych 

społecznie 

 Zidentyfikowane braki w 

wyposażeniu szpitali (Kędzierzyn-

Koźle: niska jakość techniczna 

np. bloku operacyjnego i OIOM, brak 

oddziału chemioterapii i sprzętu 

do leczenia nowotworów; Strzelce 

Opolskie: potrzeba modernizacji 

obiektu szpitalnego, niewystarczające 

wyposażenie oddziałów szpitalnych)  

 Niewystarczający dostęp do żłobków 

(brak placówek w większości gmin, 

niewystarczająca liczba miejsc) 

 Słabo rozbudowana specjalistyczna 

infrastruktura mieszkaniowa dla osób 

starszych (np. mieszkania chronione) 

 Słabo rozbudowane gałęzie pomocy 

społecznej w zakresie poradnictwa 

specjalistycznego i wsparcia dla 

rodzin w kryzysie, nieadekwatna 

do potrzeb liczba form rodzinnej 

pieczy zastępczej 

 Deficyty w zakresie wyposażenia 

jednostek straży pożarnej w sprzęt 

do akcji pomocy w wypadkach 

samochodowych oraz sytuacjach 

powodziowych (samochody 
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specjalistyczne ratowniczo-gaśnicze 

i pożarnicze)  

 Występujące realne zagrożenie 

powodziowe (zwłaszcza w gminie 

Bierawa ze względu na brak wałów 

przeciwpowodziowych) 

 Występujące zaniedbane obszary 

rzeczne (zwłaszcza Odry), zbiorniki 

wodne i założenia zieleni  

 Zaniedbania w zakresie małej retencji 

na obszarach wiejskich i terenach 

leśnych 

 Nadmierna niska emisja indukowana 

przez nieekologiczne źródła ciepła 

w budynkach jednorodzinnych – 

niepodłączonych do sieci 

ciepłowniczej – i brak 

termomodernizacji obiektów 

użyteczności publicznej 

Tabela 5 Mocne i słabe strony obszaru – sprawy społeczne 

Obszar tematyczny: Sprawy społeczne 

Mocne strony Słabe strony 

 Korzystny wskaźnik gęstości zaludnienia 

wynoszący 136 osób na km2 (por 

woj. opolskie 107, Polska 123) 

 Wysoki poziom nauczania w szkołach 

średnich (zwłaszcza w Kędzierzynie-

Koźlu) wyrażony wysokim odsetkiem 

zdawalności matur (2013r. powiat 

kędzierzyńsko-kozielski 82,1%, powiat 

strzelecki 68,6%, woj. opolskie 77,7%)  

 Bogata oferta kształcenia w zakresie 

szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

(skupionego głównie w ośrodkach 

 Dominujący w strukturze społecznej 

problem dynamicznie postępującej 

depopulacji, która została uznana 

za wyjątkową w skali kraju  

 Niekorzystne tendencje 

demograficzne (spadek liczby 

mieszkańców o około 10% – 

w perspektywie 2035 roku, z 161 874 

osób do 146 252) 

 Zjawisko starzenia się społeczeństwa 

przejawiające się wzrastającą liczbą 

osób w wieku poprodukcyjnym, przy 
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powiatowych) z dużym wyborem 

kierunków zawodowych (technicznych)  

 Wysoki poziom i możliwość 

wszechstronnego kształcenia 

ustawicznego oferowanego przez 

Centra Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Strzelcach Opolskim 

i Kędzierzynie-Koźlu 

 Wzrastająca aktywność kulturalna 

mieszkańców (wyrażona rosnącą liczbą 

zespołów artystycznych) animowaną 

przez 32 domy, ośrodki kultury, kluby 

i świetlice na terenie Subregionu 

 Wielokulturowość i ciągłość historyczna 

w przekazie kulturowym, będącym 

podstawą budowania wspólnej 

tożsamości mieszkańców Subregionu  

 Ukształtowana kultura współpracy 

samorządów z innymi podmiotami 

(np. Lasami Państwowymi) w zakresie 

zagospodarowywania i udostępniania 

terenów przyrodniczych dla turystów 

(wykorzystanie bioróżnorodności na 

cele turystyczne)   

 Bardzo dobry dostęp do przedszkoli 

(wskaźnik 92 dzieci w przedszkolach 

na 100 miejsc w Subregionie) 

oraz optymalny dostęp uczniów 

do szkolnictwa na poziomie 

podstawowym, zyskujący bardzo 

wysokie oceny ponad połowy 

mieszkańców Subregionu 

 Wyższy niż dla województwa i kraju 

wskaźnik aktywności obywatelskiej 

społeczności lokalnych mierzony liczbą 

zarejestrowanych NGO na 10 tys. 

mieszkańców (Subregion: 25, 

woj. opolskie: 19, Polska: 21) 

jednoczesnym spadku liczby osób 

w wieku produkcyjnym 

oraz przedprodukcyjnym (od 2003 

roku liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym spadła aż o 33% 

– z 38 660 do 26 201 osób) 

 Ujemny przyrost naturalny (bilans 

za rok 2012 wyniósł [minus] 214) 

oraz niekorzystany bilans migracji (np. 

za 2012 rok [minus] 346 w powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim oraz [minus] 

206 w powiecie strzeleckim) 

 Spadek liczby mieszkańców w wieku 

produkcyjnym, jako efekt migracji 

za pracą zwłaszcza do Niemiec 

i Holandii  

 Widoczne skłonności migracyjne 

mieszkańców (wg badań ankietowych 

32,7% mieszkańców deklaruje chęć 

zmiany miejsca zamieszkania 

w perspektywie 10 lat) 

 Niska podaż miejsc pracy (niska liczba 

miejsc pracy) oraz niskie oceny 

mieszkańców w zakresie możliwości 

znalezienia zatrudnienia w miejscu 

zamieszkania 

 Niewielka rola fundacji w rozwoju 

sektora obywatelskiego na obszarze 

funkcjonalnym wyrażona ich niską 

liczbą (w gminach Pawłowiczki, 

Reńska Wieś, Jemielnica i Ujazd brak 

tego typu organizacji pozarządowych)  

 Rosnąca liczba osób starszych, 

mieszkających samotnie, którzy 

nie mogą liczyć na wsparcie rodzin 

związane ze zjawiskiem emigracji 

młodych ludzi i brak zainteresowania 
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 Stały wzrost liczby organizacji 

pozarządowych w Subregionie (ze 163 

w 2000 r. do 402 w 2012 r.)  

 Spadek poziomu popełnianych 

przestępstw (powiat Kędzierzyńsko-

Kozielski: z 1814 w 2009 r. do 1603 

w 2013 r.; powiat Strzelecki: z 1186 

w 2009 r. do 1113 w 2013 r.) 

 Spadek liczby zdarzeń drogowych 

(powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: z 873 

w 2009 r. do 735 w 2013 r.; powiat 

Strzelecki: z 662 w 2009 r. do 632 

w 2013 r.) 

 Wysokie oceny mieszkańców (zwłaszcza 

obszarów wiejskich Subregionu) 

w zakresie jakości obsługi klienta 

w instytucjach publicznych (44,6% ocen 

pozytywnych w badaniu ankietowym) 

 Wysoki poziom przywiązania 

mieszkańców do miejsca zamieszkania 

(w badaniu ankietowym aż 73,2% 

mieszkańców zadeklarowało związanie 

z gminą/miastem, które zamieszkują) 

 Wysoka gotowość mieszkańców 

do zaangażowania się w działania na 

rzecz społeczności lokalnej (62,3% 

respondentów w badaniu ankietowym 

wskazała na gotowość zaangażowania 

się w działania na rzecz społeczności 

lokalnej) 

wśród emigrantów rodzinami 

pozostającymi w Polsce  

 Brak w większości gmin obszaru 

systemu znaczących finansowych 

zachęt dla mieszkańców na wyminę 

źródeł energii na alternatywne 

(odnawialne)  

 Niska jakość oferty wolnego czasu dla 

młodzieży (w badaniu ankietowym 

56,4% ocen negatywnych, i aż 66% 

w Strzelcach Opolskich) oraz 

niewystarczająca otwartość 

samorządów na inicjatywy 

mieszkańców (34,3% ocen 

negatywnych) 
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3.2 Szanse i zagrożenia dla rozwoju Subregionu 

Tabela 6 Szanse i zagrożenia dla rozwoju Subregionu 

Szanse Zagrożenia 

 Promowanie podejścia do rozwoju 

samorządów w kontekście 

konieczności budowania powiązań 

funkcjonalnych w skali 

subregionalnej 

 Realizacja Programu Specjalnej Strefy 

Demograficznej w województwie 

opolskim do 2020 roku „Opolskie 

dla Rodziny” nastawionego na 

wzmocnienie i wykorzystanie 

potencjału demograficznego 

województwa opolskiego 

 Przedłużenie przez Radę Ministrów 

funkcjonowania specjalnych stref 

ekonomicznych w Polsce do 31 

grudnia 2026 r. 

 Dostępność systemowego 

(na poziomie krajowym i 

regionalnym) wsparcia dla 

podmiotów ekonomii społecznej jako 

alternatywnej formy działalności 

gospodarczej i aktywności 

zawodowej 

 Nastawienie w polityce rozwoju 

finansowanej ze środków UE na 

budowanie powiązań funkcjonalnych 

między ośrodkami wojewódzkimi 

i subregionalnymi 

 Dostępność środków zewnętrznych  

na finansowanie ważnych inwestycji 

komunalnych: fundusze strukturalne 

Unii Europejskiej, środki NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, inne programy krajowe 

 Zapaść demograficzna w skali 

województwa 

 Wyjazd wykwalifikowanej kadry 

do innych ośrodków miejskich 

i za granicę („drenaż mózgów”) 

 Nasilenie się zjawiska wykluczenia 

społecznego i patologii życia 

społecznego, kryzys solidarności 

międzypokoleniowej   

 Słaba koniunktura na rynkach 

światowych związana ze skutkami 

kryzysu gospodarczego  

 Spadająca liczba połączeń kolejowych 

i autobusowych (brak możliwości 

swobodnego przemieszczania się 

po terenie Subregionu oraz  wyjazdu 

poza ten obszar), likwidacja 

infrastruktury kolejowej 

 Polityka ochrony środowiska UE 

nastawiona na reedukację emisji CO2 

wpływająca negatywnie na rozwój 

przemysłu ciężkiego w Polsce (w tym 

chemicznego)  

 Zagrożenie występowaniem 

pogodowych zjawisk ekstremalnych 

(powodzie) 

 Priorytetowe traktowanie Aglomeracji 

Opolskiej jako ośrodka wzrostu w skali 

całego regionu (zapis w Strategii 

rozwoju województwa opolskiego 

do 2020 roku zakładający rozwój 

konkurencyjnej Aglomeracji Opolskiej) 
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 Rzeka Odra i Mała Panew jako szansa 

na rozwój gospodarczy 

(transportowy i turystyczny) 

 Znaczny zasób mienia komunalnego 

(a zwłaszcza zespołów parkowo-

pałacowych) z możliwością 

przeznaczenia na cele publiczne  

 Dostrzeganie przez samorządowców 

Subregionu wspólnych korzyści 

wynikających ze współpracy 

i partnerskiego planowania 

przedsięwzięć rozwojowych 

 Możliwe działania instytucji 

krajowych w zakresie budowy kanału 

Odra-Dunaj-Łaba, jako 

priorytetowego przedsięwzięcia 

wodno-transportowego w Europie 

 Egzogeniczna konkurencja (oparta na 

jasnych zasadach fair play) 

stanowiąca dla Subregionu bodziec, 

motywator do odważniejszej 

realizacji wyzwań i przezwyciężania 

ewentualnych trudności  

 Wysoka konkurencja innych ośrodków 

miejskich w Polsce w zakresie 

przyciągania inwestycji (w szczególności 

miasta dysponujące znaczącymi 

zasobami terenów potencjalnie 

atrakcyjnych dla rozwoju biznesu 

oraz młodych wykształconych osób) 

 Pogłębianie się kryzysu finansów 

publicznych w kraju 

 Przeregulowany system prawny – dalszy 

wzrost poziomu złożoności i komplikacji 

prawa oraz tworzenie 

niejednoznacznych przepisów i częste 

zmiany w systemie prawnym 

 Dalszy wzrost obciążenia samorządów 

(nowe zakresy zadań) bez zapewnienia 

wystarczających środków finansowych 

 Niski poziom aktywności inwestorów 

w związku z niską stopą zwrotu 

inwestycji (wzrost opodatkowania 

przedsiębiorców hamujący ich rozwój) 

 Trudności związane z finansowaniem 

inwestycji komunalnych (brak wolnych 

środków budżetowych, ograniczenie 

subwencji zewnętrznych, spadek 

dochodów budżetu z podatków) 
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4. Wizja, misja i cele strategiczne 

4.1 Misja Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Misja Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego to podstawowa deklaracja, w której 

samorządy Subregionu określają wartości i fundamentalne założenia partnerskiej 

współpracy na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego. Deklaracja ta jest swoistym 

zestawem punktów odniesienia, które wyznaczają przestrzeń dla partnerstwa na rzecz 

harmonijnego rozwoju Subregionu. Elementarną treść misji stanowi dążenie do dobrobytu 

i zapewnienia wysokiej jakości życia w równej mierze mieszkańców terenów wiejskich, jak 

i miast. Jest to również wyraz rozumienia współpracy w ramach Subregionu jako 

partnerstwa autonomicznych samorządów, które opiera się na wspólnotach mieszkańców. 

Misja Subregionu jest równocześnie wypowiedzianym wprost zobowiązaniem lokalnych 

struktur samorządowych do przyjęcia takich metod partnerskiego działania, które 

koncetrują się na poprawie warunków życia mieszkańców oraz uwzględniają specyfikę 

uwarunkowań poszczególnych partnerów (członków Subregionu).  

 Wykorzystanie unikatowych zasobów przestrzennych, przyrodniczych 

i kulturowych Subregionu na rzecz dynamicznego rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru funkcjonalnego 

 Wzmacnianie kapitału społecznego jako kluczowego potencjału 

Subregionu, którego wartość będzie decydowała o jego przyszłym 

sukcesie konkurencyjnym 

 Harmonijny rozwój sieci powiązań funkcjonalnych w oparciu o kluczowe 

ośrodki miejskie Subregionu oraz zasoby obszarów wiejskich w ramach 

tworzenia spójnego systemu wysokiej jakości usług publicznych 

Misja Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
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4.2 Wizja rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

W obrębie wizji rozwoju Subregionu ogniskują się kluczowe kierunki współpracy 

samorządów. Sukces Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego rozumiany jest w niniejszej 

Strategii jako suma sukcesów poszczególnych partnerów oraz podejmowanych wspólnie 

działań na rzecz rozwoju. Stąd wizja rozwoju określa kluczowe kierunki działania 

samorządów, w szczególności w tych obszarach, w których będą one realizowane 

przy wykorzystaniu zintegrowanego podejścia terytorialnego.  

Wizja rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2020 została zdefiniowana 

na podstawie wyników kompleksowych analiz, opierających się na różnych, wzajemnie 

uzupełniających się źródłach danych i informacji. Z jednej strony wizja rozwoju odnosi 

się do diagnozy społeczno-gospodarczej opracowanej na podstawie danych pochodzących 

z wewnętrznych statystyk samorządowych oraz źródeł ogólnodostępnych (np. GUS, OKE 

itp.). Z drugiej strony istotnym źródłem wizji rozwoju Subregionu są oczekiwania i opinie 

sformułowane przez mieszkańców – zarówno w ramach sondażu prowadzonego 

na potrzeby Strategii (w sondażu udział wzięło 1005 dorosłych mieszkańców Subregionu), 

jak i w ramach prac warsztatowych, w których uczestniczyli koordynatorzy reprezentujący 

poszczególne samorządy.  

Opracowanie wyników prowadzonych równolegle działań (desk research, sondaż, 

warsztaty i wizyty studyjne) pozwoliło zdefiniować wizję rozwoju, która stanowi rzeczywiste 

odwzorowanie potrzeb i wyzwań stojących przed współpracującymi samorządami. 

Z punktu widzenia społecznych odniesień dynamiki zmian w Subregionie wizja ma charakter 

zrównoważony, jest zbalansowanym obrazem pożądanego poziomu rozwoju tego obszaru 

w roku 2020. 
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4.3 Cele strategiczne Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Określenie wizji rozwoju Subregionu pozwoliło na zdefiniowanie zestawu celów 

strategicznych, które wyznaczają horyzont pozytywnych zmian jakościowych 

w poszczególnych obszarach tematycznych, które mogą stanowić równocześnie kierunki 

zintegrowanej interwencji i współpracy samorządów. Cele strategiczne zatem będą 

stanowić główne kierunki współpracy samorządów Subregionu w perspektywie 

do 2020 roku. Warto podkreślić, że wyznaczone obszary planowania – w ramach których 

określono cele rozwoju – są kompletne, a więc obejmują całość obszarów, w których 

 Wartością Subregionu jest kapitał społeczny gwarantujący zasoby  

na potrzeby gospodarki i rynku pracy oraz warunkujący wysoką jakość 

życia dzięki aktywności i zaangażowaniu mieszkańców 

 Konkurencyjna i zdywersyfikowana gospodarka Subregionu rozwija się 

w oparciu o wydajny, intermodalny system komunikacyjny  

oraz dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych,  

a także zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

 Na obszarze Subregionu skutecznie funkcjonuje zintegrowany system 

usług publicznych, który wykorzystuje nowoczesne zaplecze ośrodków 

miejskich (Kędzierzyna-Koźla i Strzelec Opolskich) oraz uzupełniające się 

specjalizacje poszczególnych instytucji publicznych 

 Zarządzanie procesami rozwoju Subregionu uwzględnia zasady 

zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony zasobów 

środowiska naturalnego i bezpieczeństwa mieszkańców,  

co determinuje wysoką jakość życia na tym obszarze 

Wizja rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
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działające w formule partnerstwa samorządy mogą uzyskiwać wyraźne efekty synergiczne, 

podejmować skuteczną interwencję lub działania aktywizujące. 

Rysunek 7 Cele strategiczne Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Cel strategiczny 1 

Tworzenie warunków dla dynamicznego wzrostu gospodarczego w oparciu o dostępność 

atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wydajny układ komunikacyjny 

 

Cel strategiczny 2 

Dywersyfikacja struktury gospodarczej Subregionu przy wykorzystaniu unikatowego 

potencjału zasobów lokalnych – dziedzictwa przyrody i kultury 

 

Cel strategiczny 3 

Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez efektywną gospodarkę 

energetyczną, ochronę gleb, powietrza i środowiska naturalnego 

 

Cel strategiczny 4 

Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego na obszarze Subregionu w odniesieniu 

do zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, zapewnienie zintegrowanego systemu 

zarządzania kryzysowego 

 

Cel strategiczny 5 

Wzmacnianie kapitału społecznego i ludzkiego Subregionu na rzecz konkurencyjnej 

gospodarki na bazie uzupełniających się specjalizacji w ramach zintegrowanego systemu 

edukacyjnego 

 

Cel strategiczny 6 

Budowa zintegrowanego systemu wyspecjalizowanych usług publicznych w obszarach 

zabezpieczenia społecznego, opieki senioralnej, ochrony zdrowia 

Źródło: Opracowanie własne 
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Cel strategiczny 1 

Tworzenie warunków dla dynamicznego wzrostu gospodarczego w oparciu o 

dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wydajny układ komunikacyjny 

 

Wyniki diagnozy strategicznej wskazują, że obszar Subregionu posiada znaczący potencjał 

w kontekście rozwoju gospodarczego, w tym w szczególności do lokowania inwestycji 

przemysłowych. Kluczowe z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej uwarunkowania 

– takie jak dostępność komunikacyjna obszaru czy dostępność zasobów pracy – są 

istotnymi mocnymi stronami Subregionu (autostrada A4, węzeł autostradowy A4-A1, 

znaczące linie kolejowe, potencjał szlaków wodnych, a także stosunkowo niski koszt siły 

roboczej, rozwinięte szkolnictwo zawodowe i techniczne). 

Wykorzystanie tych możliwości wymaga jednak aktywności samorządów tworzących 

Subregion – w szczególności w ramach działań o charakterze kompleksowym, których 

rezultatem będzie tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego na całym obszarze, tak 

by optymalizować warunki dla prowadzenia biznesu i lokowania inwestycji. Warunkiem 

zdyskontowania zidentyfikowanych w ramach diagnozy potencjałów w kontekście rozwoju 

gospodarczego jest udostępnienie terenów inwestycyjnych oraz poprawa spójności 

wewnętrznego systemu komunikacyjnego. Działania te pozwolą następnie na realizację 

wspólnych projektów promocyjnych oraz budowę zintegrowanego systemu obsługi 

inwestorów. Należy oczekiwać, że skupienie interwencji publicznej na wskazanych powyżej 

obszarach będzie skutkować napływem kapitału zewnętrznego (zarówno krajowego 

jak i zagranicznego), a następnie pobudzeniem lokalnego rynku usług i dostaw, wzrostem 

atrakcyjności osiedleńczej, a także odwróceniem niekorzystanych trendów 

demograficznych. Szczególnie ważne jest, aby zintegrowany system promocji inwestycyjnej 

i obsługi inwestora uwzględniał koncentrację na branżach w ramach inteligentnych 

specjalizacji regionu: technologiach chemicznych, budownictwa i drewna, przemysłu 

maszynowego i metalowego, przemysłu energetycznego (w tym OZE) oraz rolno-

spożywczych. 
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Warunki dla aktywności inwestorów są determinowane także przez takie czynniki, 

jak dostępność specjalistycznych zasobów pracy oraz proinnowacyjne otoczenie biznesu, 

także w zakresie wsparcia przedsiębiorczości na poziomie lokalnym. W tym kontekście 

strategicznym założeniem rozwoju Subregionu jest podejmowanie współpracy z sektorem 

nauki (zarówno z uczelniami obecnymi w Subregionie, jak i działającymi w bezpośrednim 

otoczeniu – w Opolu, Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego oraz Konurbacji 

Górnośląskiej). 

W kontekście dynamiki rozwoju Subregionu trudno przecenić potencjał związany 

z gospodarczym wykorzystaniem Odry. Światowe trendy wykorzystania rzek w ramach 

zaawansowanych systemów transportu intermodalnego wskazują na znaczące korzyści, 

które może przynieść przywrócenie i rozwój komunikacji na bazie Odrzańskiej Drogi 

Wodnej, zarówno w wymiarze Subregionu, ale także szerzej – regionu i kraju. Mimo 

że Subregion, jako porozumienie samorządów lokalnych, nie dysponuje odpowiednimi 

instrumentami,  

aby podejmować samodzielne działania w tym zakresie, kontekst gospodarczego 

wykorzystania rzeki Odry jest eksponowany w niniejszej Strategii - głównie w odniesieniu 

do działań promocyjnych i lobbingowych na szczeblu regionalnym i krajowym. Jest 

to również obszar tematyczny, który pozwala na efektywne budowanie koalicji sektora 

samorządowego z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i naukowymi 

oraz biznesem – w szczególności w zakresie koncepcji nowoczesnych, zintegrowanych 

systemów usług transportowych. Stanowi to wyraz przekonania sygnatariuszy 

porozumienia subregionalnego, że zaniechanie działań w tym zakresie byłoby 

równoznaczne z zaprzepaszczeniem ogromnej szansy rozwojowej o fundamentalnym 

znaczeniu strategicznym. 

  



Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 

 
 

 

 
 50 
 

Cel strategiczny 2 

Dywersyfikacja struktury gospodarczej Subregionu przy wykorzystaniu unikatowego 

potencjału zasobów lokalnych – dziedzictwa przyrody i kultury 

 

Harmonijny rozwój Subregionu musi wiązać się z wykorzystaniem tych zasobów, które 

mogą stanowić podstawy dla ożywienia gospodarczego w sektorach pozaprzemysłowych. 

Walory przyrodnicze oraz unikatowe dziedzictwo kultury i historii pozwalają oczekiwać, 

że ważnym sektorem z punktu widzenia dywersyfikacji gospodarki Subregionu może być 

turystyka. 

Wiodącym produktem turystycznym Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest Góra 

Św. Anny. Z uwagi na zachowane dziedzictwo architektoniczne i znaczenie dla budowania 

tożsamości obszar ten wymaga kompleksowego wsparcia, aby stać się rzeczywistym kołem 

zamachowym rozwoju turystyki w całym Subregionie. 

Ukształtowanie terenu na obszarze Subregionu tworzy dogodne warunki dla kreowania 

produktów turystycznych adresowanych do wypoczywających aktywnie (turystyka 

rowerowa, wodna, jeździecka, piesza). W tym zakresie istotne znaczenie mogą odgrywać 

także uwarunkowania wynikające z tzw. ustawy rowerowej (możliwość wyznaczania tras 

rowerowych na wałach przeciwpowodziowych), a także przejmowania nieruchomości 

(nasypów) po zlikwidowanych szlakach kolejowych. Rozwój turystyki w oparciu o produkty 

liniowe – głównie szlaki – jest optymalną formułą dla realizacji projektów współpracy 

o charakterze zintegrowanym.  

Ważnym kierunkiem współpracy subregionalnej jest promocja produktów turystycznych. 

Łatwo wykazać potencjał synergiczny w odniesieniu do skuteczności i zasięgu działań 

promocyjnych w momencie, gdy samorządy Subregionu kumulują środki finansowe, 

tak aby realizować duże kampanie na poziomie kraju lub w skali międzynarodowej. 

Koncepcja dywersyfikacji subregionalnego systemu gospodarczego wiąże się także 

z rozwojem nowych form aktywności ekonomicznej – takich jak przedsiębiorczość 

społeczna. Diagnoza wyraźnie wskazuje, że sektor ekonomii społecznej – zarówno 

w zakresie spółdzielczości socjalnej, jak i organizacji pozarządowych prowadzących 
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działalność częściowo komercyjną, nie jest wciąż jeszcze istotnym elementem struktury 

subregionalnej gospodarki. Równocześnie na poziomie krajowym dynamicznie rozwija się 

system promocji i wsparcia tego sektora – co może stanowić istotną szansę w kontekście 

rozwoju Subregionu. Jest to obszar aktywności, w ramach którego uwzględniać należy 

podejście kompleksowe – w szczególności w ramach instrumentów rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność (RLKS). Warto zauważyć, że działania w ramach współpracy 

na poziomie subregionalnym są optymalne dla przedsięwzięć w zakresie promocji ekonomii 

społecznej, gdzie z jednej strony można bazować na potencjale wiodących ośrodków 

miejskich, ale także efektywnie angażować zasoby mniejszych gmin. Rozwój 

przedsiębiorczości społecznej może stać się jednym z wiodących obszarów, w ramach 

którego osiągane będę rzeczywiste efekty obejmujące aktywizację młodzieży oraz innych 

grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, a także skuteczną promocję 

postaw przedsiębiorczych. 

 

Cel strategiczny 3 

Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez efektywną gospodarkę 

energetyczną, ochronę gleb, powietrza i środowiska naturalnego 

 

Wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej Subregionu wskazują, że mieszkańcy tego 

obszaru silnie wiążą ocenę jakości życia ze stanem środowiska naturalnego, a wymiar 

ekologiczny jest istotny w kontekście podejmowania działań rozwojowych. W tym sensie 

w ramach diagnozy – głównie dzięki badaniom społecznym – ujawniła się świadomość 

wartości zasobów przyrodniczych Subregionu oraz potrzeba kompleksowych programów 

ich zachowania i ochrony. 

Jako kluczowy kierunek działania dla całego Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

w obszarze jakości środowiska naturalnego wskazuje się ochronę zasobów gleb i wód 

w ramach rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej. Mimo, że na działania w tym zakresie składają 

się najczęściej indywidualne inwestycje podejmowane przez poszczególne samorządy, 
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jednak każdorazowo zasięg ich oddziaływania należy pokreślić jako ponadgminny, 

a w przypadku projektów podejmowanych w ramach tzw. aglomeracji wodno-ściekowych 

trzeba uznać nawet szerszy zasięg efektów poszczególnych działań. 

Innym ważnym problemem, na który odpowiada przedmiotowy cel strategiczny jest jakość 

powietrza, związana z występowaniem tzw. „niskiej emisji”, niewystarczającej 

efektywności energetycznej w obiektach publicznych. Cel strategiczny uwzględnia także 

specyfikę Kędzierzyna-Koźla w kontekście wysokiego stężenia benzenu w powietrzu. 

W szczególności rekomenduje się integrację lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej, 

tak aby uzyskiwać rzeczywiste oddziaływania synergiczne w zakresie efektywnego 

wykorzystania zasobów (poprawie efektywności energetycznej obiektów i systemów, 

wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii). Innymi słowy cel strategiczny wskazuje 

na potrzebę realizacji spójnych, zintegrowanych działań mających na celu zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Współpraca na poziomie Subregionu jest także optymalną formułą dla budowy 

nowoczesnych, zintegrowanych systemów monitoringu środowiska. Tego typu 

przedsięwzięcia są często zbyt kosztowne dla mniejszych samorządów działających 

indywidualnie. Równocześnie większe ośrodki miejskie nie zawsze identyfikują pilne 

potrzeby związane z monitorowaniem stanu środowiska w formule kompleksowej – 

obejmującej poza zagadnieniami jakości powietrza i wody, także np. kontekst obserwacji 

i analizy zmian zachodzących w składnikach różnorodności biologicznej. Stąd budowa 

zintegrowanego systemu monitoringu środowiska w ramach porozumienia samorządów 

Subregionu jest optymalnym podejściem zarówno w wymiarze rzeczowym, 

jak i ekonomicznym. 

Aktywność Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w obszarze jakości środowiska oznacza 

także promocję współpracy dla sektorów biznesu i nauki na rzecz innowacyjnych 

technologii środowiskowych. Ta dynamicznie rozwijająca się branża gospodarki, która 

w znaczącym zakresie opiera się na projektach badawczo-rozwojowych, może zostać 

w istotnym stopniu zaangażowana w realizację przedsięwzięć publicznych na obszarze 

Subregionu. 
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Cel strategiczny 4 

Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego na obszarze Subregionu w odniesieniu do 

zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, zapewnienie zintegrowanego systemu zarządzania 

kryzysowego 

 

Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski charakteryzuje się wysokim poziomem realnego 

zagrożenia katastrofami i klęskami żywiołowymi – głównie w zakresie występowania 

powodzi i podtopień w gminach nadodrzańskich, ale także zdarzeń o charakterze 

cywilizacyjnym, w tym w szczególności wynikających potencjalnych zagrożeń związanych 

z obecnością na terenie Subregionu przemysłu chemicznego oraz komunikacyjnych - 

związanych z niewystarczającymi parametrami głównych dróg w relacji do specyfiki 

i natężenia transportu. Stąd zarówno w opiniach mieszkańców oraz lokalnych liderów, 

ale także w danych uzyskanych na podstawie analizy źródeł wtórnych wyraźnie zaznaczyła 

się potrzeba wzmocnienia subregionalnego systemu bezpieczeństwa. Kluczowym 

wyzwaniem w tej dziedzinie jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowe gmin Cisek 

i Bierawa poprzez przebudowę infrastruktury starego koryta Odry.  

Interwencja i zarządzanie kryzysowe to obszary aktywności samorządów, w których spójna, 

zintegrowana formuła działania stanowi podstawę projektowania i wdrażania 

nowoczesnych systemów. Stąd samorządy Subregionu w wielu dziedzinach związanych 

z sytuacjami kryzysowymi już obecnie, w obowiązujących ramach prawnych, tworzą 

struktury współpracy. Jednocześnie Subregion wraz z dwoma wiodącymi ośrodkami 

miejskimi jest doskonałym obszarem dla budowania nowoczesnego systemu zarządzania 

kryzysowego obejmującego monitoring, reagowanie, zapobieganie i usuwanie skutków 

zdarzeń i sytuacji kryzysowych. Warto też zaznaczyć, że w tym zakresie pożądana jest 

współpraca z partnerami reprezentującymi sąsiednie subregiony – w szczególności 

Aglomeracją Opolską oraz Subregionem Zachodnim Województwa Śląskiego, a także 

podmiotami po stronie czeskiej (biorąc pod uwagę bieg rzeki Odry, w ramach założeń 

tzw. dyrektywy powodziowej).  
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Subregionalny system bezpieczeństwa musi opierać się przede wszystkim na ścisłej 

integracji i współpracy służb, które działają na obszarze poszczególnych samorządów - 

głównie chodzi tu o uzupełniające się zasoby Państwowych i Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Zakładanym efektem realizacji celu strategicznego jest znacząca poprawa 

i zwiększenie gotowości służb ratowniczych do niesienia pomocy poszkodowanym 

w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk i zdarzeń oraz szybsze dotarcie do miejsc ich 

wystąpienia. Innymi słowy realizacja celu oznacza wzrost skuteczności ograniczania 

skutków klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych na obszarze Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  

Kontekst rozwoju zasobów służb ratowniczych na terenach wiejskich należy także odnieść 

do subregionalnych założeń strategicznych tam, gdzie będą one realizowane w ramach 

podejścia bazującego na rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (RLKS).  

Podstawowym założeniem celu operacyjnego jest budowa zintegrowanego, 

subregionalnego systemu gospodarowania zasobami przyrodniczymi (głównie wodnymi - 

rzeka Odra i Mała Panew, ale też w zakresie systemów melioracyjnych oraz mniejszych 

cieków wodnych), umożliwiającego rozwój gospodarczy i społeczny przy jednoczesnym 

poszanowaniu potrzeb środowiska oraz zapewnieniu wyższego poziomu bezpieczeństwa 

ludności.  

 

Cel strategiczny 5 

Wzmacnianie kapitału społecznego i ludzkiego Subregionu na rzecz konkurencyjnej 

gospodarki na bazie uzupełniających się specjalizacji w ramach zintegrowanego systemu 

edukacyjnego 

 

Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski stoi w obliczu znaczących wyzwań odnoszących 

się do kapitału ludzkiego, rozumianego jako kluczowy zasób determinujący dynamikę 

rozwoju społeczno-gospodarczego. W szczególności należy podkreślić tu zjawisko silnej 

depopulacji, które choć identyfikowane jest nie tylko na terenie Subregionu, ale całego 

województwa opolskiego, stanowi jednak istotną barierę rozwojową obszaru 
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funkcjonalnego Kędzierzyna-Koźla. Przyczyn depopulacji należy upatrywać nie tylko 

w „starzeniu się” społeczeństwa oraz emigracji zarobkowej, ale także w niskiej atrakcyjności 

osiedleńczej obszaru oraz rosnącej konkurencji innych silnych ośrodków wzrostu 

w południowej Polsce (Konurbacja Górnośląska, Wrocław, Kraków, Warszawa) – zjawisko 

to określane bywa mianem „drenażu kapitału ludzkiego”. 

Jednym z kluczowych aspektów atrakcyjności osiedleńczej jest popyt na pracę, także 

w kontekście efektywności systemu promocji zatrudnienia, który uwzględnia dopasowanie 

strony popytowej i podażowej na rynku pracy. Celem działania instytucji samorządowych 

jest takie modyfikowanie oferty edukacyjnej, aby w możliwie największym stopniu 

realizowane były kierunki kształcenia, które dają realną szansę na aktywizację zawodową 

absolwentów. Jednym ze strategicznych kierunków współpracy w ramach Subregionu jest 

zbudowanie komplementarnego i zintegrowanego systemu szkolnictwa zawodowego 

i technicznego, co pozwoli na wykorzystanie potencjału działających już w Kędzierzynie-

Koźlu i Strzelcach Opolskich nowoczesnych placówek o tym profilu. W tym kontekście 

istotne jest także działanie na rzecz budowy zintegrowanego systemu monitoringu popytu 

na pracę w Subregionie, którego głównymi operatorami są publiczne instytucje rynku 

pracy. Jest to również dobra forma wzmacniania systematycznej współpracy sektora 

publicznego i biznesu, głównie w ramach pozyskiwania informacji o zapotrzebowaniu na 

pracowników. Jeśli pozyskiwanie danych o potrzebach firm będą korelowały 

z realizowanymi kierunkami kształcenia, będzie to dobra podstawa dla rzeczywistych 

efektów w relacji do potencjału gospodarczego, społecznego, atrakcyjności osiedleńczej 

Subregionu. Docelowo system współpracy pracodawców i instytucji samorządowych może 

działać w formule stałego forum gospodarczego, które nie będzie powielać aktywności 

powiatowych rad rynku pracy, lecz będzie oferować nową jakość w zakresie monitorowania 

rynku pracy oraz dynamicznego reagowania systemu edukacji na potrzeby tego rynku. 

W tym kontekście zasadne jest również zwiększenie powiązania systemu edukacji 

i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy branży chemicznej w Kędzierzynie-Koźlu. 

Innym ważnym kierunkiem zintegrowanej aktywności na rzecz wzmacniania kapitału 

społecznego w ramach Subregionu jest promocja aktywności kulturalnej. Przyjmuje się, 

że nowoczesne formy wielowymiarowego budowania poczucia tożsamości i więzi 
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na poziomie lokalnym są ściśle powiązane z dynamiką rozwoju społeczno-gospodarczego. 

W szczególności należy przyjąć, że interwencja publiczna jest wymagana w zakresie 

wspierania rozwoju zasobów kultury, ułatwiania dostępu do zasobów kultury, wspierania 

uczestnictwa w kulturze, wspierania tworzenia oraz rewaloryzacji zasobów kultury, 

zachowania i popularyzacji dziedzictwa niematerialnego. Działania te powinny 

w szczególności uwzględniać specyfikę obszaru funkcjonalnego, w tym zakres oferty 

kulturalnej dostępnej w ośrodkach miejskich (głównie Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie, 

ale też Zawadzkie, Leśnica, Ujazd), a także konieczność podejmowania systematycznych 

działań na terenach wiejskich. Zintegrowane podejście do promocji uczestnictwa 

w kulturze musi uwzględniać specyfikę dostępności komunikacyjnej, ale także dopasowanie 

poszczególnych elementów oferty do rzeczywistego zapotrzebowania i możliwości 

mieszkańców zróżnicowanych przestrzennie obszarów Subregionu. 

 

Cel strategiczny 6 

Budowa zintegrowanego systemu wyspecjalizowanych usług publicznych w obszarach 

zabezpieczenia społecznego, opieki senioralnej, ochrony zdrowia 

 

Intensywność zjawisk depopulacji i niekorzystnych zmian w strukturze demograficznej 

ludności Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego należy traktować jako wyzwanie, ale też 

jako szansę dla rozwoju nowych branż (np. gospodarka senioralna). Subregion 

ma predyspozycje (dostępność komunikacyjna, dostępność atrakcyjnych lokalizacji) 

dla rozwoju nowoczesnego sektora usług dla seniorów. W ramach tego obszaru wymagana 

jest jednak również aktywność samorządów, w szczególności w zakresie form dziennego 

wsparcia, programów aktywizacji osób starszych, programów interpokoleniowych itp. 

W kontekście sektora usług senioralnych w Subregionie należy uwzględnić następujące 

uwarunkowania: dla działalności komercyjnej istotnym potencjałem może być bliskość oraz 

dobre połączenia komunikacyjne z Konurbacją Górnośląską; dla działalność publicznej – 
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nie nastawionej na zysk – ważne jest budowanie uzupełniających się pakietów oferowanych 

przez poszczególne instytucje samorządowe, uwzględniających powiązania przestrzenne. 

Dla wdrożenia idei zrównoważonego rozwoju w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim 

należy uwzględnić stała poprawę jakości opieki zdrowotnej, zwłaszcza w szpitalach 

powiatowych w Kędzierzynie-Koźlu i Strzelcach Opolskich. Szerokie wsparcie w zakresie 

działań inwestycyjnych (remontowych) oraz zakupu wyposażenia pozwoli na stałe 

podnoszenie jakości usług publicznych w dziedzinie opieki zdrowotnej. Należy wziąć 

pod uwagę, że zakres usług medycznych świadczonych przez dwie placówki szpitale 

powinien się uzupełniać, tak by mieszkańcy Subregionu otrzymali najbardziej 

wszechstronną pomoc w dziedzinie opieki zdrowotnej. 

Innym ważnym kierunkiem działań społecznych jest rozwój subregionalnego systemu 

opieki nad dziećmi do lat 3. W tym zakresie aktywność samorządów Subregionu może być 

realizowana w ścisłym związku z realizacją Programu Specjalnej Strefy Demograficznej 

w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”. Zgodnie z wynikami 

diagnozy obszar ten wymaga wsparcia, jednak założenia interwencji należy ściśle 

dopasować do rzeczywistych potrzeb danego obszaru. Stąd szczególnie wskazane jest 

podejmowanie projektów zintegrowanych, adresowanych do mieszkańców kilku gmin 

lub zlokalizowanych w ośrodkach miejskich, lecz zapewniających obsługę rodzin 

mieszkających w gminach wiejskich, pracujących w miastach. Zaangażowanie Subregionu 

w tym obszarze tematycznym może być kolejną płaszczyzną dla współpracy samorządów 

i podmiotów prywatnych, w tym zarówno biznesu, jak i podmiotów o profilu non-profit. 

Kwestia współpracy z organizacjami pożytku publicznego jest kolejnym kierunkiem 

działania, którego realizacja ma fundamentalne znaczenie dla budowy subregionalnego 

kapitału społecznego. Należy uwzględnić tu wsparcie dla silnych organizacji pozarządowych 

działających na terenie miast, aby obejmowały zasięgiem swojej aktywności także 

zagrożone marginalizacją obszary wiejskie Subregionu. Konieczne jest wzmacnianie 

znaczenia organizacji pozarządowych, np. poprzez stworzenie ośrodków promocji 

aktywności obywatelskiej, które będą zlokalizowane w głównych ośrodkach miejskich 

Subregionu, lecz będą aktywne także na terenach wiejskich, tak żeby zapewnić możliwie 

harmonijny dostęp do nowoczesnych form wsparcia dla tzw. trzeciego sektora. 
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5. Wymiar operacyjny 

5.1 Cele operacyjne i działania 

Cel strategiczny 1 

Tworzenie warunków dla dynamicznego wzrostu gospodarczego w oparciu o dostępność 

atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wydajny układ komunikacyjny 

  

Cel operacyjny 1.1 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

Zakres działań w ramach celu operacyjnego koncertuje się na poprawie warunków 

związanych z możliwościami podejmowania projektów biznesowych wymagających 

nowych przestrzeni produkcyjnych czy realizacji procesu usługowego. Na obszarze 

Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zidentyfikowano tereny (stanowiące zarówno 

własność komunalną, jak i prywatną), które wymagają podjęcia kompleksowych działań 

na rzecz zwiększenia ich atrakcyjności dla inwestorów (w wymiarze międzynarodowym). 

Strategia, jako program interwencji publicznej obejmuje swoim zakresem tereny 

zlokalizowane w Gminie Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Ujazd, Leśnica, Strzelce 

Opolskie, Zawadzkie i Jemielnica. Głównym zamierzeniem rozwojowym jest zwiększenie 

powierzchni przygotowanych terenów inwestycyjnych. Inwestycje w ramach tego 

projektu mogą być realizowane w ramach środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Efekt zintegrowany polegał 

będzie na kompleksowym uzbrojeniu atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w różnych 

miejscach Subregionu, co znacznie wzbogaci ofertę dla inwestorów. Kluczowe znaczenie 

dla uzyskania „wzmocnionego efektu” jest ulokowanie głównych inwestycji w dwóch 

ośrodkach miejskich Subregionu, czyli w Kędzierzynie-Koźlu i Strzelcach Opolskich, 

w strategicznych lokalizacjach (projekty dotyczące uzbrojenia odrzańskiego portu 
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rzecznego w Koźlu oraz inwestycji w Strzeleckim Obszarze Gospodarczym Coroplast 

w Strzelcach Opolskich).  

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 1.1). 

 

Cel operacyjny 1.2 

Budowa zintegrowanego systemu transportowego 

Kluczowym czynnikiem decydującym o potencjalne danego obszaru z punktu widzenia 

rozwoju biznesu jest zewnętrzna i wewnętrzna spójność systemu komunikacyjnego. Cel 

operacyjny zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie wyodrębnionych i spójnych 

terytorialnie inwestycji drogowych w Subregionie, znacznie podnoszących stopień 

wzajemnego skomunikowania (oraz w kontekście Autostrady A4).  

Kluczowe okazuje się objęcie interwencją najważniejszych odcinków dróg powiatowych, 

łączących z jednej strony dwa duże miasta Subregionu (Strzelce Opolskie i Kędzierzyn-

Koźle), z drugiej komunikujących miasta z ościennymi gminami. Efektem przedsięwzięć 

drogowych będzie wzmocnienie drożności komunikacyjnej, ułatwienie dostępu 

mieszańców i turystów do głównych drogowych szlaków komunikacyjnych Subregionu. 

Jako zadanie o najwyższym priorytecie rozwojowym należy wskazać tu budowę 

obwodnicy Kędzierzyna-Koźla i Ujazdu w kierunku autostrady A4. Należy również 

wskazać też następujące kierunki interwencji, których podjęcie przyczyni się do integracji 

systemu transportu i poprawy jego jakości w skali Subregionu: 

 Przebudowa dróg powiatowych (odcinki: Zakrzów – Cisek, Cisek – Bierawa, 

Gościęcin – Łężce, Łężce – Większyce, Ucieszków – Zwiastowice, Leśnica-Zalesie 

Śląskie, Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle (Cisowa), Sieroniowice – Ujazd, 

Strzelce Opolskie – Dolna, Strzelce Opolskie – Rozmierka – Grodzisko) 

 Poprawa możliwości dojazdu do Autostrady A4 (przebudowa dróg ul. 

Grunwaldzka i ul. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu) 
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 Budowa ścieżek rowerowych (wzdłuż drogi 1404 O, na odcinku Leśnica – 

Lichynia, Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle [Cisowa]) 

 Przebudowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych na terenie 

Kędzierzyna-Koźla. 

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 1.2). 

  

Cel operacyjny 1.3 

Kompleksowe projekty promocji gospodarczej 

Współpraca samorządów w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pozwala 

na wzmocnienie zasobów, które mogą być wykorzystywane w ramach działań promocji 

gospodarczej. Aktywność Subregionu może być bardziej efektywna dzięki koncentracji 

środków przekazywanych przez poszczególnych partnerów, które są następnie 

dedykowane działaniom promocyjnym ściśle powiązanym z prowadzonymi równolegle 

projektami zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej. Można wskazać tu kilka obszarów 

tematycznych, w ramach których można stosunkowo łatwo uzyskiwać znaczące efekty 

synergiczne: 

 Uczestnictwo w targach, misjach gospodarczych, konferencjach, 

 Publikacje promocyjne, foldery dla terenów inwestycyjnych, portal poświęcony 

możliwościom inwestowania na terenie Subregionu, 

 Reklama w mediach, także specjalistycznych branżowych, 

 Wspólne występowanie w ramach współpracy z partnerami – samorząd 

województwa opolskiego, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Opolu, 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych itp. 

Równocześnie Subregion ma szansę kreować markę przestrzeni przyjaznej dla biznesu 

oraz zapewniającej efektywne warunki współpracy administracji, biznesu i sektora nauki. 
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Cel operacyjny 1.4 

Zintegrowany system obsługi inwestora 

Podstawowym warunkiem skutecznego przyciągania biznesu (poza zapewnieniem 

dostępności atrakcyjnych terenów inwestycyjnych) jest stworzenie spójnego systemu 

obsługi inwestora. Biorąc pod uwagę zróżnicowane zasoby, możliwości organizacyjne 

samorządów większych ośrodków miejskich, gmin miejsko-wiejskich i wiejskich 

Subregionu należy podejmować przedsięwzięcia obejmujące: 

 Podnoszenie i ujednolicanie standardów obsługi inwestora w zakresie obsługi, 

informacji, kontaktu bezpośredniego, dostępności danych itp., 

 Tworzenie systemu, który w sposób przejrzysty i jasny dla potencjalnych 

inwestorów będzie delegował poszczególne zakresy obsługi na jednostki, które 

posiadają możliwości dla ich świadczenia (np. obsługa klienta w językach obcych, 

nowoczesne przestrzenie kontaktu bezpośredniego, administracja strony 

internetowej), 

 Rozwój relacji struktur poszczególnych samorządowców z aktywnymi 

instytucjami otoczenia biznesu (IOB). 

Optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia wykorzystania możliwości funkcjonalnych 

wiodących ośrodków miejskich obszaru jest utworzenie subregionalnego centrum 

obsługi inwestorów z placówkami w Kędzierzynie-Koźlu i Strzelcach Opolskich. 

Ważne jest, aby subregionalny system obsługi inwestora uwzględniał model współpracy 

administracja-nauka-biznes. W szczególności chodzi tu o budowanie wizerunku, 

w którym dla rozwoju biznesu na obszarze Subregionu zapewnia się możliwości 

nawiązania współpracy ze specjalistami i naukowcami. Istotne jest zatem włączenie 

do systemu działającego na obszarze Subregionu (lub otoczeniu) instytucji otoczenia 

biznesu, które w ramach swojej oferty kontaktują otoczenie projektów B+R na rzecz 

projektów innowacyjnych. Należy uwzględnić również działania na rzecz wsparcia 

przedsiębiorczości w mniejszych ośrodkach miejskich i gminnych (np. Centrum Biznesu 

w Gminie Ujazd). 
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Cel operacyjny 1.5 

Promocja gospodarczego wykorzystania rzeki Odry i innych rzek obszaru 

Gospodarcze wykorzystanie rzeki Odry – zarówno w zakresie transportu, jak i turystyki – 

to jeden z kluczowych potencjałów Subregionu. Samorząd lokalny posiada ograniczone 

możliwości bezpośredniego działania w tym zakresie, jednak występując wspólnie 

w ramach Subregionu może bardziej skutecznie lobbować na rzecz podejmowania 

interwencji przez instytucje i jednostki szczebla regionalnego i centralnego. 

Podstawowym kierunkiem działań Subregionu jest w tym obszarze użeglugowienie 

Odrzańskiej Drogi Wodnej na całym jej odcinku w klasie minimum IV od granicy 

z Czechami do portu Szczecin (Szczeciński Węzeł Wodny), a w szczególności utworzyć 

tzw. Śląski Węzeł Wodny z istniejącym Kanałem Gliwickim, projektowanym Kanałem 

Śląskim. Dodatkowo Subregion będzie wspierał starania (także w wymiarze współpracy 

transgranicznej i międzynarodowej) o budowę kanału Odra-Dunaj-Łaba. Wykorzystanie 

dróg wodnych dla budowy systemu transportu intermodalnego, skojarzonego 

z dostępnością ważnych linii kolejowych i szlaków drogowych, jest jedną z największych 

szans rozwoju całego Subregionu. Dodatkowo trzeba podkreślić możliwości rozwoju 

turystyki wodnej – w tym zakresie cel operacyjny obejmuje poza rzeką Odrą również 

atrakcyjne przyrodniczo obszary biegu Małej Panwi. 
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Cel strategiczny 2 

Dywersyfikacja struktury gospodarczej Subregionu przy wykorzystaniu unikatowego 

potencjału zasobów lokalnych – dziedzictwa przyrody i kultury 

  

Cel operacyjny 2.1 

Góra Św. Anny – Opolskie Centrum Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego 

Dziedzictwo przyrodnicze Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego to jeden z najbardziej 

istotnych potencjałów rozwojowych. Szczególne miejsce zajmuje tu Góra św. Anny, która 

jest jednym z bardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie turystycznej województwa 

opolskiego. 

Wspólne działania w zakresie zagospodarowania obszaru Góry Św. Anny (obejmujący 

również Park krajobrazowy) przyczynią się do zdobycia przez Subregion przewagi 

konkurencyjnej w obszarze turystyki w skali regionu. Cel ten będzie realizowany poprzez 

cykl przedsięwzięć inwestycyjnych (różnych podmiotów, instytucji) związanych 

z podniesieniem atrakcyjności turystycznej obszaru. Góra Św. Anny zostanie 

dostosowana do rosnącego ruchu turystycznego, umacniając pozycję głównego ośrodka 

turystycznego Subregionu.  

W realizację przedsięwzięcia zaangażowane będą następujące podmioty: Powiat 

Strzelecki (w zakresie dróg powiatowych i Pomnika Czynu Powstańczego), Klasztor 

Zakonu Braci Mniejszych (Klasztor na Górze Św. Anny), Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 

Najświętszej Maryi Panny (Bazylika Św. Anny), Gmina Leśnica (Centrum Edukacji 

Ekologicznej, drogi gminne), Województwo Opolskie – Zespół Opolskich Parków 

Krajobrazowych w Pokrzywnej (Park Geo-Kam, Amfiteatr), Lasy Państwowe – 

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Muzeum Śląska Opolskiego (Muzeum Czynu 

Powstańczego w Górze Św. Anny), Skarb Państwa (Pomnik Czynu Powstańczego, 

Amfiteatr).  

Z uwagi na znaczenie Góry Św. Anny dla rozwoju turystyki podmioty będące 

właścicielami nieruchomości podjęły decyzję o wspólnej realizacji zintegrowanych 

inwestycji, które mają przyczynić się do wzrostu atrakcyjności obszaru. Zakres działań 

w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany w ramach Programu 

ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 (PZ 2.1). 
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Cel operacyjny 2.2 

Produkt turystyczny – system szlaków rowerowych 

Negatywny czynnik rozwojowy, jakim jest regres w transporcie kolejowym, tak naprawdę 

staje się czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki. Stwarza to szansę na utworzenie 

nowych szlaków rowerowych, których zaleta polega na braku „kontaktu” z ruchem 

samochodowym. Dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego inwestycje w infrastrukturę 

turystyki przyczynią się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. 

Kluczowym projektem z tego zakresu jest budowa ścieżki rowerowej po zamkniętej linii 

kolejowej na trasie Reńska Wieś, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki. Ponadto 

przewidziano do realizacji następujące inwestycje mające przyczynić się do poprawy 

jakości i atrakcyjności szlaków rowerowych i terenów do nich przyległych:  

 Ścieżka rowerowa po koronie lewostronnego obwałowania rzeki Odry 

od Kędzierzyna-Koźla w górę rzeki, poprzez Gminę Cisek do granicy 

z woj. śląskim, 

 Oznakowanie i integracja systemów tras rowerowych, 

 Tworzenie miejsc do obserwacji astrologicznych (np. w sołectwie Maciowakrze), 

 Zagospodarowanie obiektów pokolejowych (dworców) na cele turystyczne. 

Ścieżki rowerowe są również elementem realizowania ważnych z punktu widzenia jakości 

życia tzw. strategii niskoemisyjnych, stymulujących zastępowanie środków transportu 

(z samochodów na rowery). Przykładem tego typu działania jest Ścieżka rowerowa Strefy 

Aktywności Gospodarczej Olszowa – Kędzierzyn-Koźle. 

Realizacja celu strategicznego polega na tworzeniu tras rowerowych (oraz szlaków 

jeździeckich, pieszych, kajakowych) obejmujących cały obszar Subregionu, tworząc 

spójny system, w dodatku połączony z ościennymi powiatami (w tym z województwa 

śląskiego). Jednocześnie w ramach realizacji projektu zintegrowanego, zarówno 

mieszkańcy, jak i turyści, uzyskają znaczący produkt turystyczny o charakterze 

Subregionalnym. 
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Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 2.5). 

 

Cel operacyjny 2.3 

Produkt turystyczny – dziedzictwo historii, przyrody, rekreacja 

Dziedzictwo kulturowe jest znaczącym czynnikiem rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego. Za wizytówkę Subregionu uznaje się kompleksy architektury sakralnej 

i świeckiej oraz zespoły zamkowe i pałacowo-parkowe. Przedmiotowy cel operacyjny 

będzie realizowany poprzez podejmowanie skoordynowanych działań w zakresie 

propagowania i zachowania wielokulturowego dziedzictwa materialnego 

i niematerialnego obszaru. Samorządy Subregionu wytypowały do realizacji inwestycje 

skupiające się na ściśle określonych dziedzinach (formach), takich jak:  

 budowa małej infrastruktury turystycznej (tzw. leśne wiaty, przystanie nad rzeką 

Odrą),   

 zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne (np. Dolina Małej 

Panwi),  

 remonty obiektów zabytkowych (zabytkowe kaplice i pomniki, kościoły),  

 rewitalizacja zabytkowych parków, założeń parkowo-pałacowych, ochrona 

i odbudowa siedlisk przyrodniczych,  

 opracowania specjalistyczne (np. aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej 

dla Gminy Zawadzkie), 

 opracowanie tras związanych ze Śląską „Bitwą o Paliwo”. 

Mocną stroną Subregionu jest ukształtowana kultura współpracy samorządów z innymi 

podmiotami (np. Lasami Państwowymi) w zakresie zagospodarowywania i udostępniania 

terenów przyrodniczych dla turystów (możliwość korzystania z obiektów edukacyjnych 

Nadleśnictw: Kędzierzyn, Strzelce Opolskie i Zawadzkie). 

Podejmowane działania wpłyną na znaczący wzrost wykorzystania środowiska 

naturalnego do celów rozwojowych. Wpływać będą na wzrost atrakcyjności obiektów 
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zabytkowych, historycznych i produktów turystycznych. Ważnym aspektem w wymiarze 

subregionalnym jest zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej obszaru. 

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 2.6). 

 

Cel operacyjny 2.4 

Rozwój gospodarki społecznej  

Zrównoważony rozwój obszarów funkcjonalnych oparty jest w głównej mierze 

o stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Uzasadnieniem 

podjętych działań jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Subregionu, które 

prowadzić będzie do zwiększenia liczb miejsc pracy, rozwoju nowoczesnej gospodarki, 

transferu technologii i rozwoju kooperujących z dużymi inwestorami lokalnych 

przedsiębiorstw. 

Dużym wyzwaniem cywilizacyjnym samorządów Subregionu jest zwiększające się 

wykluczenie społeczne i ubóstwo części mieszkańców, począwszy od osób z wyuczoną 

bezradnością, poprzez trwale bezrobotnych, po osoby pracujące, a jednak żyjące 

w biedzie. Budujący się w Subregionie sektor gospodarki społecznej stwarza duże szanse 

dla zwiększenia zatrudnienia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Proponowane działania rozwojowe w tym obszarze przedstawiają się następująco:  

 wsparcie dla utworzenia instytucji ekonomii społecznej, 

 tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, 

 wsparcie dla osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym 

za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej. 

Przedsiębiorczość społeczna to tylko jeden ze sposobów prowadzenia działalności 

gospodarczej, który łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Podejmowanie działań 

z zakresu wsparcia gospodarki społecznej to jeden z warunków sprzyjających poprawie 

sytuacji w zakresie stabilizacji rynku zatrudnienia, co wpłynie na przezwyciężenie 

problemów demograficznych diagnozowanych w Subregionie. Wspierane lub utworzone 

podmioty ekonomii społecznej kierować będą swoją ofertę do mieszkańców całego 

Subregionu, przyczyniając się do jego wewnętrznej integracji. Zaleca się wyodrębnienie 



Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 

 
 

 

 
67  

 

ośrodków specjalizujących się w ekonomii społecznej ze wskazaniem na Kędzierzyn-

Koźle i Strzelce Opolskie, które to stanowić będą centra wsparcia ekonomii społecznej 

i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. 

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 1.3). 

 

Cel operacyjny 2.5 

Promocja atrakcyjności turystycznej Subregionu w ramach projektów współpracy 

Wykorzystanie atrakcyjności turystycznej Subregionu na rzecz rozwoju gospodarczego 

wymaga działań promocyjnych – także podejmowanych przez samorządy lokalne. 

Zdecydowanie większy zasięg oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć można 

uzyskać dzięki łączeniu zasobów – głównie finansowych na potrzeby realizacji projektów 

w formule partnerstwa. Chodzi tu zarówno o kampanie promocyjne finansowane 

proporcjonalnie przez członków porozumienia subregionalnego, jak również 

o zaangażowanie innych partnerów – np. organizacji pozarządowych, takich jak np. 

Lokalne Grupy Działania, a także partnerów biznesowych – operatorów poszczególnych 

obiektów i atrakcji turystycznych. W ramach wspólnych projektów promocji turystycznej 

można wskazać: 

 Uruchomienie wspólnej witryny internetowej Subregionu o profilu turystycznym, 

 Wspólne wydawnictwa, zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe (np. foldery), 

 Organizację imprez i wydarzeń obejmujących tereny należące do więcej niż 

jednej gminy z obszaru (rajdy piesze, rowerowe, samochodowe, spływy 

kajakowe, cykle imprez kulturalnych i rozrywkowych), 

 Kampanie promocyjne w mediach elektronicznych, 

 Subregionalny system certyfikacji usług turystycznych (noclegi, gastronomi, 

atrakcje). 

Subregionalny system informacji turystycznej – obejmujący główne punkty IT 

(tzw. recepcje – np. w Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Leśnicy – 

współpracujące z mniejszymi punktami w innych gminach Subregionu). 
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Cel strategiczny 3 

Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez efektywną gospodarkę 

energetyczną, ochronę gleb, powietrza i środowiska naturalnego 

 

Cel operacyjny 3.1 

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

Jednym z ważniejszych zamierzeń rozwojowych Subregionu jest zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej Subregionu poprzez poprawę stanu 

środowiska naturalnego, uzyskaną dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej.  

Niski poziom skanalizowania Subregionu, zwłaszcza obszarów wiejskich, jest znaczącym 

problemem Subregionu. Głównym zamierzeniem w zakresie budowy kanalizacji 

sanitarnej w Subregionie jest z jednej strony wsparcie samorządów, które posiadają 

najniższy stopień skanalizowania, z drugiej objęcie interwencją w tym zakresie obszarów 

gmin bez kanalizacji, które bezpośrednio sąsiadują ze sobą. W ten sposób uzyskamy efekt 

ekologiczny mający znaczenie w skali całego Subregionu. 

W ramach wspólnych projektów wskazuje się budowę kanalizacji sanitarnej 

w sołectwach Subregionu.  

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 2.3). 
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Cel operacyjny 3.2 

Czyste powietrze 

Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski pod względem emisji zanieczyszczeń należy do grupy 

obszarów o znacznej skali obciążenia środowiska. Głównym problemem Subregionu 

w zakresie zanieczyszczenia powietrza jest ponadnormatywny poziom pyłu 

zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Cel ten będzie 

realizowany poprzez inwestycje związane z ograniczaniem niskiej emisji oraz wzrostem 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zintegrowana interwencja przyczyni się 

do znacznej poprawy jakości powietrza, a w przypadku realizacji zadań polegających 

na redukcji zanieczyszczeń w budynkach prywatnych, znacznie wzrośnie jakość i komfort 

życia mieszkańców. Efekt zintegrowany projektów zgrupowanych w tym obszarze 

polegał będzie na zaspokojeniu najbardziej pilnych potrzeb z zakresu termomodernizacji 

budynków publicznych w każdej gminie i powiecie Subregionu, co w skali całego obszaru 

przełoży się na obniżenie liczby zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Istotnym 

elementem tego projektu zintegrowanego jest planowany zakup taboru komunikacji 

publicznej, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości powietrza (tabor niskoemisyjny) 

oraz redukcję hałasu w ruchu miejskim. 

Niezwykle istotnym elementem jest położenie nacisku na rozwój obiektów wytwórczych 

energii, w tym OZE i sieci przesyłowych. Modernizacja istniejących źródeł wytwórczych 

oraz urządzeń sieciowych, m.in. w zakresie dostosowania ich do przyjęcia dodatkowej 

mocy z obiektów OZE  przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 

Subregionu. W ramach działań inwestycyjnych mogących wpłynąć na realizację celu 

przewiduje się realizację następujących typów projektów:  

 Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, 

 Wymiany źródła ciepła (pompy ciepła) w budynkach użyteczności publicznej,   

 Zakup 20 sztuk nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO2, 

 Wykonanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej.  

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 2.2). 
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Cel operacyjny 3.3 

Promocja i zabezpieczenie unikatowych zasobów dziedzictwa przyrodniczego 

Obszar Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego cechuje się bogactwem unikatowych 

zasobów przyrodniczych, zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych (zabytkowe 

założenia parkowe). Konieczne jest podjęcie spójnych, zintegrowanych działań na rzecz 

ochrony tych zasobów, jak również ich bezpiecznego udostępniania (głównie w zakresie 

projektów związanych z ochroną roślin, zwierząt oraz ich siedlisk oraz wsparcie 

utrzymania i rewitalizacji obszarów chronionych). Zasoby te mogą w znaczącym stopniu 

dodatkowo zwiększać potencjał atrakcyjności turystycznej Subregionu. Jednocześnie 

podejmowanie projektów o charakterze kompleksowym ma większą szansę 

na wykorzystanie instrumentów pomocowych – np. LIFE+, środki NFOŚiGW. 

Na poziomie Subregionu działania systemowe obejmują: 

 identyfikację zasobów przyrodniczych wymagających interwencji 

(zabezpieczenia, ochrony) wraz z budową subregionalnego systemu monitoringu 

przyrodniczego (jako elementu systemu regionalnego), 

 opracowanie planu działania uwzględniającego zaangażowanie partnerów  

– w szczególności Lasów Państwowych (poszczególne Nadleśnictwa operujące  

na obszarze Subregionu), 

 realizacja projektów w formule konsorcjalnej w zakresie ochrony 

bioróżnorodności, powstrzymania degradacji lokalnych ekosystemów, edukacji 

ekologicznej, podniesienia standardu bazy technicznej i wyposażenia obszarów 

chronionych, 

 kompleksową inwentaryzacje przyrodniczą całego Subregionu. 

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 2.6). 
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Cel operacyjny 3.4 

Rozwój Subregionalnego systemu monitoringu jakości środowiska 

Efektywna realizacja założeń Strategii w odniesieniu do jakości środowiska wymaga 

opracowania i wdrażania subregionalnego systemu, który obejmował będzie ściśle 

powiązane podsystemy: 

 monitoringu jakości środowiska (rekomenduje się powiązanie z działaniami 

w ramach celu operacyjnego 3.2), 

 monitoringu lokalnej polityki ochrony środowiska. 

Założenia systemu obejmują systematyczną ocenę stanu środowiska naturalnego 

poprzez zbieranie, analizowanie i publiczne udostępnianie danych dotyczących jakości 

środowiska i zachodzących w nim zmian (tj. systematycznej informacji czy stan 

środowiska ulega poprawie czy pogorszeniu). Zakłada się, że system subregionalny 

będzie spójny z systemami wyższego rzędu – realizowanymi na poziomach regionalnym 

i krajowym. 

Z punktu widzenia struktury organizacyjnej, rekomenduje się w zakresie systemu 

wyłonienie operatora – np. organizacji pozarządowej – podmiotu, który będzie 

obsługiwał system realizując zadanie publiczne oraz będzie odpowiedzialny za częściowe 

zabezpieczenie środków finansowych pozwalających na utrzymanie i rozwój systemu. 
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Cel strategiczny 4 

Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego na obszarze Subregionu w odniesieniu 

do zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, zapewnienie zintegrowanego systemu 

zarządzania kryzysowego 

 

Cel operacyjny 4.1 

Rozwój systemu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpowodziowej 

Charakterystyczne dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego są zagrożenia, takie jak 

cyklicznie występujące zalewy powodziowe w dorzeczu Odry i jej dopływów. Konieczna 

jest zatem większa profesjonalizacja jednostek straży pożarnej poprzez zastąpienie 

nowymi ich przestarzałych wozów gaśniczych, a przede wszystkim ich doposażenie 

w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Coraz częstsze występowanie klęsk żywiołowych 

i katastrof wywołuje liczne konsekwencje, zarówno dla mieszkańców, jak podmiotów 

gospodarczych. 

Poprzez wsparcie polegające na zakupie niezbędnego sprzętu do niwelowania strat 

powodziowych oraz wypadkowych nastąpi zwiększenie ochrony ludności i mienia przed 

skutkami zagrożeń naturalnych, w szczególności powodziowych. Samorządy Subregionu 

postanowiły o wsparciu w skali całego Subregionu następujących typów projektów:  

 doposażenie jednostek straży pożarnej (zarówno państwowej, jak i ochotniczej) 

w nowoczesny sprzęt (głównie samochody gaśnicze i pompy),   

 odnowa, odmulenie, remont rowów melioracyjnych, 

 zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla gmin Cisek i Bierawa, poprzez 

przebudowę infrastruktury starego koryta Odry. 

Należy uwzględnić budowę na terenach wiejskich, a w szczególności Nadleśnictwa 

Kędzierzyn, Rudziniec, Strzelce Opolskie, Zawadzkie budowę zastawek na rowach 

melioracyjnych, małych i dużych zbiorników retencyjnych, w celu spowolnienia dużych 

ilości wód powierzchniowych wskutek nagłych i ulewnych opadów atmosferycznych. 

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 2.4). 
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Cel operacyjny 4.2 

Promocja dużych inwestycji w zakresie bezpieczeństwa powodziowego 

Na terenie Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zidentyfikowane są potrzeby 

w zakresie ważnych inwestycji zabezpieczenia przeciwpowodziowego, w szczególności 

w kontekście zakończenia budowy systemu wałów na rzece Odrze na obszarze 

województwa śląskiego. Najpilniejsze potrzeby w zakresie infrastruktury 

przeciwpowodziowej koncentrują się w gminie Bierawa.  

Ponadto należy skupić się na kompleksowym podejściu do małej retencji, która wiąże się 

z miejscami pracy dla mieszkańców w tworzeniu i utrzymaniu terenów zalewowych.  

Z uwagi na fakt, że inwestycje tej skali nie należą do kompetencji samorządów lokalnych 

ważne jest, aby działania w zakresie lobbowania na rzecz zabezpieczenia terenów gminy 

Bierawa były jednym z postulatów podnoszonych na forum regionalnym i krajowym 

(w szczególności w ramach programu wieloletniego „Program dla Odry 2006”) przez 

Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski jako wyraz solidarności samorządów. 

 

Cel operacyjny 4.3 

Budowa subregionalnego systemu monitoringu, zarządzania i interwencji kryzysowej 

Obszar Subregionu ma optymalne parametry (powierzchnia, odległości, możliwości 

komunikacyjne jednostek) dla budowy zintegrowanego systemu zarządzania 

kryzysowego, obejmującego współpracę na wszystkich 4 poziomach przeciwdziałania 

klęskom żywiołowym: 

 zapobieganie, 

 przygotowanie, 

 reagowanie, 

 usuwanie skutków. 
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W szczególności system ma być zorientowany na zagrożenia specyficzne dla Subregionu, 

takie jak cyklicznie występujące zalewy powodziowe w dorzeczu Odry i jej dopływów. 

W szczególności system subregionalny powinien opierać się na procedurach 

współdziałania służb samorządowych, mundurowych – w tym Straży Pożarnej, 

Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Rekomenduje się integrację z systemem monitoringu środowiska oraz podsystemem 

przeciwpowodziowym. 

Istotną funkcją subregionalnego systemu monitoringu, zarządzania i interwencji 

kryzysowej jest komunikacja z mieszkańcami – w tym skuteczne informowanie ludności 

o aktualnym poziomie zagrożeń, procedurach reagowania, a także pozyskiwanie 

informacji od mieszkańców i współpracy w zakresie przeciwdziałania, reagowania 

i usuwania skutków klęsk i zjawisk kryzysowych. 
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Cel strategiczny 5 

Wzmacnianie kapitału społecznego i ludzkiego Subregionu na rzecz konkurencyjnej 

gospodarki na bazie uzupełniających się specjalizacji w ramach zintegrowanego 

systemu edukacyjnego 

 

Cel operacyjny 5.1 

Kultura – wyrównywanie szans w dostępie do oferty kulturalnej 

Tożsamość regionalna jest ważnym elementem na drodze do poprawy zdolności 

adaptacyjnych mieszkańców do zmian społecznych i gospodarczych. Pielęgnowanie 

istniejącego dziedzictwa kulturowego, tradycji, historii, osiągnięć kulturalnych, lokalnych 

obyczajów oraz języka pozwoli na wzmocnienie poczucia identyfikacji ludzi z miejscem 

zamieszkania, co w skali Subregionu przełoży się na wypracowanie mechanizmów 

przeciwdziałania zjawisku depopulacji (zwłaszcza w wymiarze migracji). 

W ramach celu operacyjnego szczególnie ważne jest wykorzystanie instrumentów RLKS 

(Rozwój lokalny kierowany przez społeczność). 

Przewidziane typy projektów, które przyczynią się wyrównania szans edukacyjnych 

mieszkańców przedstawiają się następująco: 

 wyposażenie świetlic wiejskich, 

 doposażenie placówek kultury w nowoczesny sprzęt, 

 zagospodarowanie terenów przy zabytkowych obiektach,  

 doposażenie placówek oświaty szkół i przedszkoli.  

Cel ten będzie realizowany poprzez wyodrębnione i skoordynowane interwencje 

publiczne związane z infrastrukturą kultury (zwłaszcza w małych ośrodkach wiejskich). 

Polega to na wyodrębnieniu przez samorządy Subregionu miejsc, w których brakuje 

lub niewłaściwie działają świetlice wiejskie, a poprzez ich doposażenie obszar Subregionu 

będzie dysponował ośrodkami skupienia lokalnego o charakterze sołeckim. Ważne 

miejsce w programie inwestycyjnym w tym projekcie mają również domy kultury, 
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których doposażenie w skali całego Subregionu spowoduje podniesienie jakości 

świadczonych usług społecznych w dziedzinie kultury. 

W ramach celu operacyjnego szczególnie ważne jest wykorzystanie instrumentów RLKS 

(Rozwój lokalny kierowany przez społeczność). 

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 2.7). 

 

Cel operacyjny 5.2 

Rozwój zaplecza nowoczesnej oświaty dopasowanej do potrzeb rynku pracy 

Rozwój najbardziej poszukiwanych kwalifikacji wymaga istnienia kompleksowego 

systemu edukacyjnego, w tym kształcenia ustawicznego, umożliwiającego podnoszenie 

posiadanych umiejętności oraz reorientację zawodową. Niezbędne są inwestycje 

zmierzające do powiązania edukacji ze sferą gospodarczą. Działania te przyczynią się 

niewątpliwie do pozytywnych zmian na rynku pracy i zaowocują w przyszłości rozwojem 

gospodarczym regionu oraz wzmocnią jego atrakcyjność jako miejsca lokowania 

inwestycji 

Cel ten będzie realizowany poprzez inwestycje związane z infrastrukturą edukacji 

w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim. Ich zintegrowany charakter polega 

na wytypowaniu w skali Subregionu potrzeb, które skupiają się w następujących 

obszarach:  

 przyszkolna infrastruktura sportowa,  

 wyposażenie szkolnych pracowni tematycznych,  

 wzmocnienie powiatowych ośrodków kształcenia, np. poprzez budowę 

pożarniczego Centrum Szkoleniowo-Sportowego w Strzelcach Opolskich.  

Poprzez realizację tego projektu mieszkańcy uzyskają dostęp do wysokiej jakości 

edukacji. Realizacja inwestycji w skali Subregionu wpłynie na wzmocnienie powiązania 

edukacji z rynkiem pracy, co pozwoli zniwelować przyczyny występującej depopulacji. 
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Skoordynowana polityka edukacyjna, oparta o dostęp do profesjonalnych zasobów szkół, 

pozwoli na przygotowanie wysokiej jakości oferty dla dzieci i młodzieży. 

W ramach celu operacyjnego szczególnie ważne jest wykorzystanie instrumentów RLKS 

(Rozwój lokalny kierowany przez społeczność). 

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 3.2). 

 

Cel operacyjny 5.3 

Zintegrowany system dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy 

Samorządy Subregionu, będąc organami prowadzącymi dla jednostek oświatowych  

na wszystkich poziomach, mają szerokie możliwości działania na rzecz dostosowania 

kierunków edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy. 

W szczególności chodzi o zbudowanie zintegrowanej na poziomie Subregionu oferty, 

która będzie się wzajemnie uzupełniała. 

Dodatkowo szansą na zwiększenie dopasowania jest efektywna i systematyczna 

wymiana informacji pomiędzy sektorem biznesu – przedsiębiorstwami, instytucjami 

rynku pracy (w szczególności PUP w Kędzierzynie-Koźlu i Strzelcach Opolskich) 

oraz poszczególnymi JST, koordynowana na poziomie Subregionu. Subregion z punktu 

widzenia uwarunkowań przestrzennych i demograficznych jest optymalny 

dla prowadzenia systematycznego monitoringu popytu na pracę, którego wyniki mogą 

być skutecznie wykorzystane w rzeczywistej działalności edukacyjnej. Współpraca 

na poziomie Subregionu daje szansę dotarcia bezpośrednio do pracodawców i jednostek 

oświatowych. 

W ramach celu operacyjnego zakłada się podjęcie następujących działań: 

 subregionalny monitoring rynku pracy oraz upowszechnianie jego wyników, 

 subregionalne forum edukacji i pracy (systematyczne spotkania pracodawców, 

przedstawicieli systemu edukacji, w tym dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, 
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instytucji rynku pracy, samorządów – organizowane na przemian przez Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu oraz Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Strzelce Opolskie), 

 podejmowanie na poziomie subregionalnym wspólnych przedsięwzięć 

i projektów popularyzujących zainteresowanie techniką i kształceniem 

zawodowym na wszystkich etapach kształcenia, promocja kierunków 

technicznych w systemie oświatowym oraz edukacji dualnej, 

 budowanie subregionalnych powiązań systemu edukacji z potrzebami rynku 

pracy w zakresie przemysłu chemicznego poprzez tworzenie specjalnych 

programów kształcenia technicznego w obszarze dla przemysłu chemicznego, 

budowanie partnerstw podmiotów publicznych i prywatnych dla kształcenia 

wybranych zawodów, kwalifikacji dla branży chemicznej, tworzenia dodatkowych 

programów nauczenia.  

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 3.3). 

 

Cel operacyjny 5.4 

Subregionalny system doradztwa zawodowego we współpracy z sektorem biznesu 

W przyjętym modelu rozwoju Subregionu zakłada się, że szkoła powinna wspierać ucznia 

w potwierdzeniu trafności wybranego przez niego zawodu oraz w podjęciu decyzji 

o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej czy w możliwym przekwalifikowaniu się 

i odnalezieniu na rynku pracy. Stąd w celu zapewnienia podjęcia racjonalnych decyzji 

i skuteczniejszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku 

podejmowane będą również działania mające na celu podniesienie efektywności 

systemu doradztwa zawodowego. Doradztwo zawodowe prowadzone na wysokim 

poziomie może motywować uczniów do dalszej nauki oraz zapobiec nieprzemyślanym 
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decyzjom dotyczącym dalszej kariery, co ma znaczenie dla obniżenia wysokiego 

bezrobocia wśród młodych ludzi.  

Tworzenie w szkołach i placówkach oświatowych warunków zbliżonych do rzeczywistego 

środowiska pracy poprzez wyposażenie czy doposażenie ich w nowoczesny sprzęt 

i materiały dydaktyczne sprzyjające wysokiej jakości kształcenia będzie miało swoje 

odzwierciedlenie  w lepszym przygotowaniu uczniów do wejścia na coraz trudniejszy 

rynek pracy. 

 

Cel strategiczny 6 

Budowa zintegrowanego systemu wyspecjalizowanych usług publicznych w obszarach 

zabezpieczenia społecznego, opieki senioralnej, ochrony zdrowia 

 

Cel operacyjny 6.1 

Rozwój subregionalnego systemu opieki zdrowotnej 

Głównym problemem Subregionu jest niedoinwestowanie i zły stan infrastruktury 

zdrowotnej szpitali w Kędzierzynie-Koźlu i Strzelcach Opolskich. Jakość i dostępność 

infrastruktury lecznictwa zamkniętego w Subregionie pozostaje nadal niewystarczająca 

w stosunku do występujących potrzeb. Konieczna jest zarówno odnowa placówek, 

jak i lepsze wyposażenie ich w aparaturę i urządzenia diagnostyczne oraz służące terapii, 

ochronie życia i zdrowia pacjentów. 

Inwestycje w tym obszarze polegają na zakupie dodatkowego wyposażenia oraz pracach 

inwestycyjnych (budowalnych) podnoszących funkcjonalność placówek szpitalnych 

w Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu. Zaletą wspólnego przygotowania 

programów wsparcia dla powiatowych placówek szpitalnych, jest podział specjalizacji 

leczniczych w tych ośrodkach. Przy zapewnieniu skutecznej komunikacji pomiędzy 

placówkami szpitalnymi, dotyczącymi świadczonych usług oraz spójnej oferty 

dla mieszkańców uzyska się efekt wzrostu efektywności służby zdrowia zarówno 
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w wymiarze ekonomicznym (brak konieczności utrzymywania dwóch tych samych 

oddziałów szpitalnych w Kędzierzynie-Koźlu i Strzelcach Opolskich), jak i medycznym – 

zakup profesjonalnego sprzętu bez jego dublowania w dwóch placówkach medycznych.  

W zakresie rozwoju Szpitala w Kędzierzynie-Koźlu główne zadania obejmują dalszą 

restrukturyzację i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania, modernizację bloku 

operacyjnego w celu stworzenia wieloprofilowego oddziału chemioterapii, zakup 

nowoczesnego sprzętu medycznego (głównie pod kątem profilaktyki i leczenia 

nowotworów). Natomiast z punktu widzenia działań kędzierzyńsko-kozielskich 

samorządów kluczowe kierunki aktywności obejmują uruchomienie stacjonarnego 

hospicjum, utworzenie stacjonarnego zakładu opiekuńczo-leczniczego. 

Dla szpitala w Strzelcach Opolskich w szczególności konieczny jest dalszy rozwój opieki 

perinatalnej, rozwój obszaru ratownictwa medycznego, opieki nad pacjentem 

w podeszłym wieku oraz otwarcie dodatkowych poradni, takich jak poradnia 

metaboliczna, endokrynologiczna i kompleksowa opieka diabetologiczna. W zakresie 

potrzeb inwestycyjnych konieczna jest kompleksowa modernizacja obiektu 

wraz z wyposażeniem oddziałów szpitalnych: modernizacja Centralnej Sterylizacji, 

oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

Wewnętrznego, Chirurgii, Pracowni Endoskopii, zakup wind szpitalnych, budowa sali 

konferencyjnej i szatni. 

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 3.1). 
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Cel operacyjny 6.2 

Profesjonalne usługi społeczne – opieka nad osobami starszymi 

Podczas przeprowadzonych w ramach projektu wizyt studyjnych w każdym samorządzie 

wchodzącym w skład Subregionu zdiagnozowano, że do istotnych problemów 

społecznych należy rosnąca liczba osób starszych, mieszkających samotnie, którzy nie 

mogą liczyć na wsparcie rodzin. Wiąże się z tym ściśle zjawisko emigracji młodych ludzi 

i brak zainteresowania wśród emigrantów rodzinami pozostającymi w subregionie.  

Proponowane typy projektów do realizacji w wymiarze subregionalnym przedstawiają 

się następująco:   

 remonty stacji Caritas, 

 tworzenie mieszkań chronionych, 

 budowa domów spokojnej starości, 

 dzienne domy opieki dla osób starszych. 

W zgodnej opinii przedstawicieli samorządów Subregionu zadanie to może być 

realizowane jedynie wspólnie, przy uwzględnieniu całego obszaru, jak i zapewnienia 

oferty dostosowanej do zapotrzebowania. Z uwagi na fakt, że usługi opieki nad osobami 

starszymi mogą być świadczone zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny, 

konieczne jest przygotowanie subregionalnego planu/programu wsparcia seniorów, 

który wskazywałby realne zapotrzebowanie na tego typu usługi i wskazywałby konkretne 

lokalizacje i rozwiązania stosowne do możliwości poszczególnych samorządów. 

Rosnąca liczba osób starszych na obszarze Subregionu staje się wyzwaniem 

cywilizacyjnym. Uzasadnioną potrzebą jest budowa/tworzenie obiektów służących 

osobom starszym. Optymalnym rozwiązaniem jest tworzenie specjalnych miejsc, stref 

przeznaczonych wyłącznie dla osób starszych (np. mieszkania chronione). 

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 3.3). 
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Cel operacyjny 6.3 

Profesjonalne usługi społeczne – opieka nad dziećmi do lat 3 

Cel ten będzie realizowany poprzez wyodrębnione i skoordynowane działania na rzecz 

tworzenia rozwiązań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. Wobec spadku liczby urodzeń 

samorządy Subregionu obligują się do podjęcia działań na rzecz zapewnienia usług w tym 

zakresie. Dostęp do żłobków warunkuje aktywność rodziców na rynku pracy. 

Zintegrowany charakter przedsięwzięcia polegać będzie na tworzeniu obiektów opieki 

nad dziećmi do lat 3, z uwzględnieniem zapotrzebowania w skali całego Subregionu, 

takich jak żłobki, kluby malucha. 

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 3.4). 

 

Cel operacyjny 6.4 

Aktywny senior 

W kontekście depopulacji w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim konieczne jest 

podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia aktywności edukacyjnej, społecznej 

i kulturalnej osób starszych. Konieczne są działania na rzecz rozwoju usług społecznych, 

bezpośrednio i pośrednio związanych ze zdrowiem, takich jak: sport, turystyka, 

rekreacja. Wzmocnienia wymagają również działania na rzecz profilaktyki zdrowia 

oraz profilaktyki społecznej. 

Samorządy Subregionu świadome są wagi działań polegających na włączeniu osób 

starszych w życie społeczne a zwłaszcza zawodowe. Wysoka migracja osób młodych, 

podyktowana czynnikami ekonomicznymi, powoduje luki na rynku pracy. Planowane 

projekty aktywizujące seniorów na rynku pracy w Subregionie spowodują wzrost liczby 

osób pracujących, poprawią warunki dla aktywności osób starszych. Zintegrowane 
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przedsięwzięcia z tego zakresu będą polegać na wszechstronnej aktywizacji osób 

starszych – w dziedzinie edukacyjnej, społecznej i kulturalnej. 

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 3.5). 

 

Cel operacyjny 6.5 

Subregionalny system wspierania organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej 

Cel ten zakłada, że ekonomia społeczna stanowić ma ważny element polityk publicznych 

w Subregionie, przyczyniający się do wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej 

oraz rozwoju kapitału społecznego. 

Rozwój gospodarki społecznej jest priorytetem rozwojowym Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego. Swym zasięgiem obejmie cały obszar Subregionu ze szczególnym 

uwzględnieniem głównych miast Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie – ośrodków 

miejskich o znaczeniu ponadlokalnym. Przedsiębiorczość społeczna to tylko jeden 

ze sposób określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne 

i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna, a także 

ekonomia społeczna. Podejmowanie działań z zakresu wsparcia gospodarki społecznej 

to jeden z warunków sprzyjających poprawie sytuacji w zakresie stabilizacji rynku 

zatrudnienia, co wpłynie na przezwyciężenia problemów demograficznych 

diagnozowanych w Subregionie. Wsparte lub utworzone podmioty ekonomii społecznej 

kierować będą swoją ofertę do mieszkańców całego Subregionu, przyczyniając się do 

jego wewnętrznej integracji. Zaleca się wyodrębnienie ośrodków specjalizujących się 

w ekonomii społecznej ze wskazaniem na Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie, które 

to stanowić będą centra wsparcia ekonomii społecznej i rozwoju przedsiębiorstw 

społecznych.  

Zakres działań w ramach celu operacyjnego jest ujęty jako projekt zintegrowany 

w ramach Programu ZIT dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

(PZ 1.3). 
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5.2 System wdrażania 

System wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 2020 roku 

obejmuje 2 kluczowe aspekty funkcjonowania: 

 wymiar strategiczny, 

 wymiar projektowy. 

Wymiar strategiczny 

Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski funkcjonuje jako oddolna inicjatywa jednostek 

samorządu terytorialnego. Gotowość do podejmowania wspólnych działań na rzecz 

dynamicznego rozwoju tego obszaru została wyrażona w „Porozumieniu o współpracy 

partnerskiej gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”, które zostało 

zawarte przez władze reprezentujące poszczególne samorządy. Liderem porozumienia jest 

Gmina Kędzierzyn-Koźle. Założenia współpracy samorządów Subregionu obejmują: 

 wzmocnienie funkcji miejskich oraz rozbudowę powiązań funkcjonalnych między 

Kędzierzynem-Koźlem a jego otoczeniem dla równomiernego i zrównoważonego 

rozwoju województwa opolskiego,  

 wypracowanie spójnego modelu planowania przestrzennego angażującego 

podmioty wewnątrz Subregionu,  

 przygotowanie wspólnych projektów rozwojowych. 

Wymiar zarządzania strategicznego w odniesieniu do nieformalnej struktury Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego odnosi się do procesów decyzyjnych w zakresie wyznaczania 

kierunków współpracy, modyfikowania (lub wyznaczania nowych) głównych celów 

działania oraz horyzontalnej oceny skuteczności ich osiągania. 

Subregion jako porozumienie samorządów podejmuje działania w ramach realizacji 

niniejszej strategii dzięki zaangażowaniu samorządów. Stąd też zarządzanie strategiczne 

strukturą Subregionu należeć musi do zgromadzenia władz samorządowych 

poszczególnych jednostek – sygnatariuszy porozumienia subregionalnego. Rekomenduje 

się, aby zgromadzenie organów wykonawczych władz poszczególnych samorządów 

odbywało się przynajmniej raz w ciągu roku. Zgromadzenie podejmując kluczowe decyzje 

(jednomyślnie lub większością głosów) powierza zarządzanie w wymiarze operacyjnym 
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Pełnomocnikowi ds. Subregionu (działa w strukturach samorządu Kędzierzyna-Koźla) 

oraz Zespołowi ds. Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (skupiającego 

koordynatorów wyznaczonych z ramienia poszczególnych samorządów). Spotkanie władz 

samorządów skupionych w Subregionie każdorazowo organizuje Pełnomocnik, który 

również uzgadnia uprzednio program obrad oraz jest odpowiedzialny za upowszechnianie 

jego ustaleń i wyników. Poza wymiarem upowszechniania i promocji Subregionu 

oraz podejmowaniem kluczowych decyzji strategicznych podstawową formą działania 

Subregionu jest realizacja projektów, w tym w szczególności projektów zintegrowanych – 

głównie w ramach podejścia bazującego na koncepcji zintegrowanych inwestycji 

terytorialnych (ZIT). 

W ramach projektowanego systemu zarządzania strategicznego rekomenduje się system 

otwarty, tj. oparty na zaangażowaniu poza stroną samorządową także liderów 

reprezentujących inne sektory i środowiska. W szczególności należy tu uwzględnić sektor 

biznesu oraz środowiska naukowe i badawcze. Zakres tej współpracy powinien obejmować 

organizację panelu (w ramach rocznego spotkania władz samorządowych), w którym 

oprócz przedstawicieli samorządów uczestniczą partnerzy gospodarczy 

oraz reprezentujący środowiska naukowe i badań stosowanych. Stworzenie przestrzeni 

komunikacji międzysektorowej na rzecz rozwoju sektora B+R w subregionie będzie 

warunkiem dla efektywnego wsparcia tych inicjatyw w wymiarze subregionalnym. 

Dodatkowo, dla zapewnienia koherencji systemu realizacji Strategii Rozwoju Subregionu 

z wdrażaniem instrumentów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), 

istotne jest zapewnienie efektywnej wymiany informacji z lokalnymi grupami działania 

(LGD), zarówno na etapie budowania strategii przez poszczególne LGD, jak i w ramach 

wdrażania tych programów wsparcia. Systematyczna współpraca Pełnomocnika 

ds. Subregionu oraz liderów poszczególnych LGD na poziomie inicjatyw lokalnych w ramach 

podejścia RLKS pozwoli na zapewnienie rozwoju w wymiarach: 

 zrównoważonych relacji miasto – wieś w kontekście kierunków interwencji 

publicznej, 

 partycypacyjnego charakteru Strategii – poprzez zaangażowanie liderów sektora 

organizacji pozarządowych. 
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Dla podkreślenia znaczenia tych gremiów (liderzy LGD, organizacji trzeciego sektora), 

również w tym przypadku rekomenduje się poza systematyczną współpracą, także 

organizację dedykowanego panelu podczas rocznego spotkania przedstawicieli władz 

samorządów Subregionu. 

Wymiar projektowy 

Głównym założeniem współpracy w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest 

realizacja projektów partnerskich, których ostatecznymi interesariuszami są mieszkańcy, 

przedsiębiorcy i organizacje z terenu Subregionu. Co do zasady, wymiar projektów 

o charakterze zintegrowanym (realizowanych zarówno w formule konsorcjalnej, 

jak i sekwencji projektów indywidualnych) został w niniejszej Strategii zdefiniowany 

na poziomie celów operacyjnych.  

Stąd ważnym aspektem w kontekście procedur zarządzania strategicznego w wymiarze 

subregionalnym są wzajemne relacje koncepcji zarządzania Strategii Rozwoju Subregionu 

oraz Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego. 

Współpraca na poziomie projektowym będzie w szczególności realizowana w ramach 

Subregionu poprzez wdrażanie zapisów Programu Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych. Dodatkowo Subregion – również w formule projektów współpracy – będzie 

realizował pozostałe działania wskazane w ramach tych celów operacyjnych, które nie 

zostały ujęte w Programie ZIT. 

Można wyodrębnić zatem dwie grupy celów operacyjnych w ramach koncepcji wdrażania 

niniejszej Strategii: 

 cele operacyjne tożsame z projektami zintegrowanymi stanowiącymi właściwą 

treść Programu ZIT Subregionu, 

 cele operacyjne spełniające kryteria projektów zintegrowanych, nie znajdujące się 

w Programie ZIT, które mają równorzędne znaczenie dla rozwoju Subregionu, 

jednak nie odnoszą się wprost do uwarunkowań wynikających z programów 

operacyjnych w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. 

Realizacja założeń poszczególnych celów operacyjnych jest ściśle związana z aktualnymi 

i przyszłymi uwarunkowaniami organizacyjnymi oraz finansowymi jednostek 
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samorządowych wchodzących w skład Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. System 

zarządzania projektami (zarówno Program ZIT, jak i cele operacyjne poza Programem ZIT) 

opiera się w wymiarze ogólnym na trzech głównych elementach: 

 formułowanie zestawu celów operacyjnych (projektów o charakterze 

zintegrowanym), 

 wdrażanie celów operacyjnych – realizacja projektów,  

 monitoring rezultatów i warunków wdrażania celów operacyjnych – głównie 

w odniesieniu do stopnia realizacji celów strategicznych. 

Szczegółowe zasady realizacji projektów zintegrowanych zostały zawarte w Programie ZIT 

i należy je również odnosić do pozostałych celów operacyjnych nie ujętych w tym 

Programie. Jednocześnie z punktu widzenia systemu zarządzania strategicznego w ramach 

Subregionu istotne jest jednoznaczne zdefiniowanie relacji pomiędzy Strategią Rozwoju 

i Programem ZIT, którego zawartość jest w istotnym zakresie determinowana przez 

uwarunkowania związane z możliwościami uzyskania wsparcia UE w ramach programów 

operacyjnych. Trzeba też zaznaczyć, że w przypadku gdy w ramach dostępnego 

finansowania ze środków UE dla projektów zintegrowanych możliwa będzie realizacja 

działań w ramach celów operacyjnych, które obecnie znajdują się poza Programem ZIT 

wskazane jest rozszerzenie zakresu Programu zgodnie z określonymi w nim procedurami. 

W szczególności należy przyjąć, że modyfikacje zawartości Programu ZIT (jako dokumentu 

o charakterze operacyjnym) mogą być dokonywane na bieżąco przez Pełnomocnika 

ds. Subregionu w porozumieniu z koordynatorami ds. współpracy subregionalnej 

z ramienia poszczególnych samorządów. Tego typu elastyczna struktura zarządzania 

pozwoli na maksymalnie efektywne zarządzanie współpracą w wymiarze projektowym 

w kontekście skutecznego wykorzystania możliwości finansowania realizacji Strategii 

ze środków UE. 

Na schemacie poniżej zaprezentowano podstawową procedurę rozszerzenia Programu ZIT 

w odniesieniu do celów operacyjnych nie stanowiących obecnie jego zakresu. 
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Rysunek 8 Procedura przejścia celu operacyjnego w Projekt Zintegrowany w ramach Programu ZIT 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Relacje pomiędzy Strategią Rozwoju Subregionu a Programem ZIT trzeba intepretować jako 

relacje dokumentu kierunkowego i programu wykonawczego. W ramach Strategii 

przyjmuje się podejście całościowe do rozwoju Subregionu, uwzględniając różne aspekty 

współpracy, w tym takie, które mogą być realizowane bez konieczności podejmowania 

działań inwestycyjnych – wyłącznie na bazie uzgodnienia wspólnych zasad czy procedur – 

np. wymiany informacji, proporcjonalnego podziału kosztów zakupu usług, itp. Program ZIT 

jako dokument wykonawczy skupia się na definiowaniu projektów zintegrowanych, 

na które składają się grupy zadań inwestycyjnych, społecznych. Dodatkowo Program ZIT 

jest opracowaniem, które w szczególnie mocny sposób podkreśli zintegrowany charakter 

zawartych w nim projektów i jest odpowiedzią na nowe podejście do zarządzania rozwojem 

w ramach perspektywy finansowanej UE na lata 2014-2020. Stąd struktura i zawartość 

Programu ZIT korespondują z systemem wdrażania funduszy UE w Polsce w okresie jego 

obowiązywania. 



Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 

 
 

 

 
89  

 

Poniższy rysunek przedstawia strukturę zależności w ramach głównych wymiarów 

zarządzania Strategią Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w kontekście 

równoległej realizacji Programu ZIT oraz systemu. 

Rysunek 9 Struktura zależności: Strategia Rozwoju – Program ZIT – fundusze UE 

 
Wskazano te Programy Operacyjne, których założenia bezpośrednio odnoszą się do treści Strategii i Programu ZIT 

Źródło: Opracowanie własne 

5.3 System monitoringu i ewaluacji, wskaźniki realizacji 

Procedury monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego do roku 2020 uwzględniają specyfikę współpracy samorządów przy braku 

formalnej struktury.  

Monitoring 

Zakłada się monitoring postępów realizacji Strategii w okresach rocznych. Celem tej 

procedury jest uzyskanie kompletnych informacji dotyczących działań, które zostały 
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podjęte w ramach poszczególnych celów operacyjnych (zarówno na poziomie 

przygotowania koncepcyjnego, projektowego, jak i na poziomie wdrożeniowym). 

Koncepcja zarządzania strategicznego zakłada, że działania rozwojowe podejmowane przez 

Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski w latach 2014-2020 będą każdorazowo 

przyporządkowane do zdefiniowanych celów strategicznych i operacyjnych. Wynikiem 

monitoringu prowadzonego w systemie rocznym będzie zatem zestawienie działań 

(zarówno infrastrukturalnych, jak i społecznych – „miękkich”, podjętych inicjatyw, promocji 

lub lobbingu na rzecz podjęcia działań przez inne jednostki, itp.), których realizacja została 

podjęta w ramach każdego z celów strategicznych/operacyjnych zapisanych w Strategii. 

Wymagane jest zatem, aby Pełnomocnik ds. Subregionu systematycznie monitorował 

podejmowane działania poprzez przyporządkowywanie ich do poszczególnych celów 

strategicznych i operacyjnych.  

Zestawienie działań podejmowanych w ramach Subregionu jest corocznie prezentowane 

na zgromadzeniu władz zaangażowanych samorządów. Taka formuła pozwala także 

na dokonanie bieżącej oceny postępów realizacji Strategii oraz wprowadzenia modyfikacji 

w zakresie celów operacyjnych (w uzasadnionych przypadkach także celów strategicznych). 

Zaprezentowana niżej tabela może stanowić wzór formy raportu rocznego z monitoringu 

realizacji Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

Istotne jest, aby raporty roczne zawierały pełny zestaw odniesień do postępów wdrażania 

Programu ZIT (także powiązań i modyfikacji celów operacyjnych i Projektów 

Zintegrowanych). 
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Tabela 7 Struktura monitoringu Strategii 

Cel 
Strategiczny 

1 

Cel 
Strategiczny  

2 

Cel 
Strategiczny  

3 

Cel 
Strategiczny  

4 

Cel 
Strategiczny  

5 

Cel 
Strategiczny  

6 

Cel 
operacyjny 

1.1 

Cel 
operacyjny 

2.1 

Cel 
operacyjny 

3.1 

Cel 
operacyjny 

4.1 

Cel 
operacyjny 

5.1 

Cel 
operacyjny 

6.1 

Działanie… Działanie… Działanie… Działanie… Działanie… Działanie… 

… … … … … … 

Cel 
operacyjny 

1.2 

Cel 
operacyjny 

2.2 

Cel 
operacyjny 

3.2 

Cel 
operacyjny 

4.2 

Cel 
operacyjny 

5.2 

Cel 
operacyjny 

6.2 

Działanie… Działanie… Działanie… Działanie… Działanie… Działanie… 

… … … … … … 

… … … … … … 

Cel 
operacyjny 

… 

Cel 
operacyjny 

… 

Cel 
operacyjny 

… 

Cel 
operacyjny 

… 
… … 

Działanie… Działanie… Działanie… Działanie… … … 

… … … … … … 

Źródło: Opracowanie własne 

Zastosowanie proponowanego narzędzia wymaga systematycznego gromadzenia danych 

zarówno w odniesieniu do działań koordynowanych na poziomie Subregionu, ale także 

inicjatyw i zadań podejmowanych indywidulanie przez samorządy – sygnatariuszy 

porozumienia subregionalnego. Stąd w zakresie systemu monitoringu wymagana jest ścisła 

współpraca oraz systematyczna aktywność Pełnomocnika ds. Subregionu (w ramach 

struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle), jak i koordynatorów 

ds. współpracy subregionalnej w strukturach samorządowych poszczególnych 

zaangażowanych jednostek. Istotne jest, aby wyniki raportu rocznego były prezentowane 

nie tylko w ramach prac zgromadzenia przedstawicieli władz zaangażowanych 

samorządów, ale także publikowane (w szczególności przy wykorzystaniu strony 

internetowej Subregionu). 
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Ewaluacja 

W okresie wdrażania Strategii przewidziano przeprowadzanie ewaluacji mid-term 

(śródokresowej) – w terminie do końca czerwca 2017 oraz ewaluacji ex-post (po upływie 

okresu planowania określonego dla Strategii) – w terminie do końca grudnia 2021. 

Wynikiem procesu ewaluacji będzie szczegółowy raport zawierający podsumowanie 

zestawień wyników uzyskanych w ramach monitoringu (informacje roczne) wraz z oceną 

poziomu realizacji poszczególnych celów operacyjnych i strategicznych. Każdorazowo 

celem ewaluacji jest obiektywna krytyka wyników wdrażania programu, co pozwala ocenić 

również jakość samego systemu wdrażania i monitorowania. Przeglądy ewaluacyjne 

strategiczne mają na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób założenia i cele 

przekładane są na działania oraz wskazanie konieczności dokonania korekt (aktualizacji), 

także w kontekście projektowania kolejnego okresu planowania rozwoju Subregionu. 

Istotne jest, aby procedura ewaluacji uwzględniała: 

 aktualizację danych zawartych w diagnozie, w tym w szczególności analizie źródeł 

wtórnych stanowiącej jeden z elementów strategii, 

 raporty z przeglądów strategicznych są prezentowane na zgromadzeniu władz 

samorządowych Subregionu wraz z rekomendacjami korekt, aktualizacji, 

uzupełnienia zawartości Strategii oraz w uzasadnionych przypadkach Programu ZIT 

– jeśli zachodzą uzasadnione powiązania. 

Zmiany w Strategii Rozwoju Subregionu dokonywane będą podczas posiedzenia władz 

samorządów – sygnatariuszy porozumienia subregionalnego, na wniosek Pełnomocnika 

ds. Subregionu. Wskazane jest, aby rekomendowane zmiany były wcześniej konsultowane 

i uzyskały akceptację na poziomie koordynatorów z ramienia poszczególnych samorządów. 

Celem ewaluacji będzie porównanie założonych w strategii oddziaływań i efektów jej 

wdrażania z faktycznie osiągniętymi efektami. Na tej podstawie formułowane będą 

zalecenia na kolejne lata wdrażania Strategii. Ocena końcowa zostanie przeprowadzona 

po zakończeniu całego okresu, w jakim realizowane mają być działania ujęte w strategii. 

Wnioski z oceny (przy wykorzystaniu narzędzi stosowanych w ramach przeglądów 

strategicznych) posłużą jako rekomendacje dla planowania rozwoju w następnym okresie 

planowania strategicznego. Rekomendowana procedura ewaluacji Strategii obejmuje 
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zaangażowanie niezależnych podmiotów zewnętrznych. Ewaluacja może dodatkowo 

obejmować przeprowadzenie badań sondażowych (w szczególności uwzględniających 

wykorzystanie elementów narzędzi, które zostały zastosowane na etapie diagnozy 

w ramach opracowania Strategii). 

Wybór wykonawcy działań związanych z ewaluacją Strategii musi obejmować etap 

propozycji metodologicznej (na etapie postępowania – jako element procedury ocen ofert 

poszczególnych wykonawców lub na etapie realizacji kontraktu ewaluacyjnego). 

Uwzględniając ścisłe powiązania procesu monitoringu oraz oceny okresowej (ewaluacji), 

struktura zarządzania procesem wdrażania Strategii obejmuje fazy: formułowania / 

wdrażania / systematycznego monitoringu i ewaluacji. Poniższy schemat ilustruje kluczowe 

zależności poszczególnych etapów procesu wdrażania Strategii. 

Rysunek 10 Struktura zarządzania procesem wdrażania Strategii 

 
Źródło: opracowanie własne 

Wskaźniki 

Podstawowym źródłem wskaźników proponowanych do wykorzystania na potrzeby 

procedur monitoringu i ewaluacji wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego są oficjalne dane statystyczne zapewniane przez system polskiej statystyki 
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publicznej3. Wykorzystano metodologię rekomendowaną w ramach projektu systemowego 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – „Strategicznie dla Rozwoju”. 

Jako wartości bazowe dla wskaźników Strategii obejmującej lata 2014-2020 przyjmuje się 

dane zawarte w diagnozie społeczno-gospodarczej dla Subregionu – które co do zasady 

obejmują aktualizację na rok 2013 oraz agregację na poziomie gmin i/lub Subregionu. 

Wskaźniki zdefiniowano na poziomie celów strategicznych – każdy z proponowanych 

wskaźników spełnia dwa podstawowe warunki dla efektywnego pomiaru postępu realizacji 

celów (uzyskanych rezultatów interwencji w ramach Strategii): 

 umożliwiają pomiar zmiany wartości w wyniku interwencji publicznej, 

 są ściśle skorelowane z treścią celu, do którego są przyporządkowane. 

Nie zdefiniowano wartości docelowych dla poszczególnych wskaźników, gdyż 

proponowane kierunki interwencji strategicznej są zbyt mocno powiązane 

z jednostkowymi działaniami podejmowanymi na poziomie lokalnym (samorządy gminne 

i powiatowe) oraz na poziomie makro – samorząd województwa, instytucje krajowe. 

Jednocześnie wskaźniki proponowane dają możliwość uzyskania rzetelnego i wiarygodnego 

obrazu zmian zachodzących w Subregionie w kontekście wdrażania projektów (w tym 

w szczególności działań i projektów o charakterze zintegrowanym) w ramach Strategii 

Rozwoju.  

Tabela 8 Wskaźniki dla celów strategicznych 

Cel strategiczny 1 Tworzenie warunków dla dynamicznego wzrostu gospodarczego 

w oparciu o dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wydajny układ 

komunikacyjny 

 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności [jedn. gosp.] 

 Kapitał zagraniczny na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym generowany 

przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego [zł] 

 Stopa bezrobocia [%] 

 Pracujący na 1000 osób w wieku produkcyjnym [os.] 

                                                      
3 „Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym. Poradnik dla pracowników administracji publicznej”, T. Kot, 
A. Weremiuk, MIR, Warszawa 2012 
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Cel strategiczny 2 Dywersyfikacja struktury gospodarczej Subregionu przy wykorzystaniu 

unikatowego potencjału zasobów lokalnych – dziedzictwa przyrody i kultury 

 Turystyczne obiekty noclegowe (obiekty hotelowe i inne obiekty noclegowe) [ob.] 

 Turyści polscy i zagraniczni korzystający z noclegów [os.] 

 Powierzchnia terenów poddanych ustawowej ochronie w Subregionie [ha] 

 Ścieżki rowerowe na obszarze Subregionu [km] 

 Liczba imprez [szt.] i uczestników imprez [os.] zorganizowanych przez instytucje 

kultury 

Cel strategiczny 3 Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez efektywną 

gospodarkę energetyczną, ochronę gleb, powietrza i środowiska naturalnego 

 Ludność gmin Subregionu korzystająca z sieci kanalizacyjnej w % ogółem ludności [%] 

 Mieszkania wyposażone w instalacje (wodociąg, łazienka, centralne ogrzewanie) 

w miastach i na wsi – w % ogółu mieszkań Subregionu [%] 

 Długość sieci rozdzielczej (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa) na 100 km² 

[km] 

 Nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu 

w % nakładów na ochronę środowiska ogółem [%] 

 Wydatki gmin Subregionu w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

[tys. zł] 

 Odsetek mieszkańców Subregionu korzystających z oczyszczalni ścieków [%] 

Cel strategiczny 4 Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego na obszarze 

Subregionu w odniesieniu do zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, zapewnienie 

zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego 

 Liczba przestępstw na terenie Subregionu [szt.] 

 Liczba zdarzeń drogowych (kolizje i wypadki) na terenie gmin Subregionu [szt.] 

 Interwencje (pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe) jednostek podległych 

Komendom Powiatowym PSP [szt.] 
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Cel strategiczny 5 Wzmacnianie kapitału społecznego i ludzkiego Subregionu na rzecz 

konkurencyjnej gospodarki na bazie uzupełniających się specjalizacji w ramach 

zintegrowanego systemu edukacyjnego 

 Liczba miejsc w przedszkolach na 1000 mieszkańców [szt.] 

 Współczynnik skolaryzacji netto dla szkół podstawowych [%] 

 Zdawalność egzaminu maturalnego [%] 

 Środki przeznaczane na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca [zł] 

 Liczba uczniów przypadająca na 1 komputer z dostępem do sieci dla użytku uczniów [os.] 

 Liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców [jedn.] 

Cel strategiczny 6 Budowa zintegrowanego systemu wyspecjalizowanych usług 

publicznych w obszarach zabezpieczenia społecznego, opieki senioralnej, ochrony 

zdrowia 

 Miejsca w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej [szt.] 

 Liczba osób otrzymujących zasiłek stały na terenie Subregionu [os.] 

 Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców [ob.] 

 Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat objętych opieką żłobkową [%] 

Źródło: Opracowanie własne 

Powyższe zestawienie może zostać rozszerzone lub zmodyfikowane przez ekspertów 

zewnętrznych, których zadaniem będzie zaproponowanie wiarygodnych metod ewaluacji. 

Należy jednak uwzględnić zastosowanie części z proponowanych wskaźników, głównie 

z uwagi na łatwą dostępność danych (Diagnoza społeczno-gospodarcza Subregionu – 

komplet danych za 2013 rok, Bank Danych Lokalnych). 
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6. Spójność z dokumentami planistycznymi 

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020, będąca wyrazem 

realnych potrzeb samorządów i społeczności lokalnych została poddana analizie 

oraz kompleksowej weryfikacji w zestawieniu z kluczowymi dokumentami strategicznymi 

i operacyjnymi o wymiarze ogólnoeuropejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym. 

Przedmiotowe opracowanie jest w pełni zgodne z założeniami, priorytetami oraz celami 

artykułowanymi w dokumentach przedstawionych w dalszej części niniejszego rozdziału 

wraz z powiązaniem celów z konkretnymi zapisami widniejącymi w analizowanych 

dokumentach. 

6.1 Dokumenty strategiczne wyższego rzędu 

Strategia Europa 2020 

Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na najbliższe dziesięciolecie. W zmieniającym 

się świecie UE potrzebna jest inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca 

włączeniu społecznemu. Strategia powinna pomóc UE i państwom członkowskim 

w uzyskaniu wzrostu zatrudnienia oraz zwiększeniu produktywności i spójności społecznej. 

W dokumencie tym Komisja Europejska wskazała specyficzne rekomendacje służące 

długofalowemu wzrostowi gospodarczemu. Rekomendacje obejmują następujące obszary 

rozwojowe: 

 zrównoważone finanse publiczne,  

 ramy polityki fiskalnej, 

 bezrobocie wśród młodzieży,  

 poziom zatrudnienia kobiet i osób starszych, 

 innowacje, 

 infrastruktura – energia, transport kolejowy i Internet szerokopasmowy, 

 środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości.  

Kluczowe założenia zawarte w Strategii są w pełni zgodne z założeniami Strategii Europa 

2020. Poniżej przedstawiono zgodność poszczególnych celów strategicznych 

z rekomendacjami Komisji Europejskiej przedstawionymi w Strategii Europa 2020 w Polsce:   



Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 

 
 

 

 
 98 
 

 Cel strategiczny 1 i 2 Strategii wpisuje się w: obszar bezrobocie wśród młodzieży, 

poziom zatrudnienia kobiet i osób starszych, infrastruktura oraz środowisko dla 

rozwoju przedsiębiorczości. 

 Cel strategiczny 3 i 4 Strategii wpisuje się w: obszar środowisko dla rozwoju 

przedsiębiorczości.  

 Cel strategiczny 5 i 6 Strategii wpisuje się w: obszar infrastruktura oraz środowisko 

dla rozwoju przedsiębiorczości.  

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 

Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy 

europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej 

(WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020. 

Instrumentami realizacji UP są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy 

operacyjne (RPO). Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny system dokumentów 

strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową. Poniżej w tabeli 

przedstawiono zakres wpisywania się celów strategicznych zawartych w Strategii 

Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w cele tematyczne zawarte w Umowie 

Partnerstwa. 

Tabela 9 Zgodność Strategii z celami tematycznymi Umowy Partnerstwa 

Cel strategiczny Cel tematyczny Umowy Partnerstwa 

Cel strategiczny 1. Tworzenie warunków dla 
dynamicznego wzrostu gospodarczego 
w oparciu o dostępność atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych oraz wydajny układ 
komunikacyjny 

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności 
małych i  średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego 
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) 

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego 
transportu i usuwanie niedoborów przepustowości 
w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

Cel strategiczny 2. Dywersyfikacja struktury 
gospodarczej Subregionu przy wykorzystaniu 
unikatowego potencjału zasobów lokalnych – 
dziedzictwa przyrody i kultury 

Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej 
jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
pracowników 
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Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do 
zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem 

Cel tematyczny 9.  
Promowanie włączenia społecznego, walka 
z ubóstwem i wszelką dyskryminacją 

Cel strategiczny 3. Zapewnienie wysokiej 
jakości życia mieszkańców poprzez 
efektywną gospodarkę energetyczną, 
ochronę gleb, powietrza i środowiska 
naturalnego 

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

Cel tematyczny 6. Zachowanie 
i ochrona  środowiska naturalnego oraz wspieranie 
efektywnego gospodarowania zasobami 

Cel strategiczny 4. Wzrost poziomu 
bezpieczeństwa publicznego na obszarze 
Subregionu w odniesieniu do zagrożeń 
naturalnych i cywilizacyjnych, zapewnienie 
zintegrowanego systemu zarządzania 
kryzysowego 

Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania 
do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem 

Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, 
szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i uczenia się przez 
całe życie 

Cel strategiczny 5. Wzmacnianie kapitału 
społecznego i ludzkiego Subregionu na rzecz 
konkurencyjnej gospodarki na bazie 
uzupełniających się specjalizacji w ramach 
zintegrowanego systemu edukacyjnego 

Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej 
jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
pracowników 

Cel strategiczny 6. Budowa zintegrowanego 
systemu wyspecjalizowanych usług 
publicznych w obszarach zabezpieczenia 
społecznego, opieki senioralnej, ochrony 
zdrowia 

Cel tematyczny 2.  
Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania 
i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej 
jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
pracowników 

Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia 
społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 

Źródło: opracowanie własne  
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Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Strategia Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 jest zgodna z celami polityki 

przestrzennego zagospodarowania kraju oraz kierunkami działań zawartymi w Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Poniżej przedstawiono cele 

wraz z kierunkami działań Koncepcji, z którymi zgodna jest Strategia:  

 Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski 

w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu 

policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności.  

 Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważenie rozwoju kraju 

poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków 

dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.  

 Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w równych skalach przestrzennych 

poprzez rozwijanie infrastruktury. 

 Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia 

naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur 

przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa. 

Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 (projekt) 

Kluczowe założenia Strategii wpisują się w założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 

2020. Opracowane obszary zintegrowanej interwencji wpisują się w następujące cele 

wskazane w Założeniach Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020:  

 Cel 2. Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, 

przede wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym 

na niektórych obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie ich funkcji 

oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu (miasto Kędzierzyn-Koźle 

i Strzelce Opolskie),  

 Cel 5. Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego 

zarządzania rozwojem na obszarach miejskich. Cel ten służy kreowaniu warunków 

instytucjonalnych (organizacyjnych) i prawnych dla właściwego prowadzenia 

polityki rozwoju miast na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 
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Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo 

Obszary wskazane w Strategii w pełni korespondują z obszarami strategicznymi oraz celami 

zawartymi w Strategii Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 

gospodarka, sprawne państwo. Strategia jest w pełni zgodna z:  

 Obszarem strategicznym II. Konkurencyjna gospodarka: 

 Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki, II.2.4. Poprawa warunków 

ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej, 

 Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego, II.4.2. Poprawa jakości kapitału 

ludzkiego, 

 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, II.6.2. Poprawa 

efektywności energetycznej, II.6.4. Poprawa stanu środowiska, 

 Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu, II.7.2. Modernizacja 

i rozbudowa połączeń transportowych, II.7.3. Udrożnienie obszarów 

miejskich. 

 Obszarem strategicznym III. Spójność społeczna i terytorialna: 

 Cel III.1. Integracja społeczna, III.1.1. Zwiększenie aktywności osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych, 

III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych, III.2.2. 

Zwiększenie efektywności systemu świadczenia usług publicznych, 

 Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia 

rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania 

potencjałów regionalnych, III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju 

ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania 

potencjału obszarów wiejskich. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 jest zgodna 

z dokumentem KSRR 2010-2020, określającym cele polityki regionalnej i instrumenty 

ich realizacji w kontekście przestrzennym. KSRR ukierunkowuje interwencję 
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do najważniejszych obszarów miejskich. Podstawowe założenia Strategii korespondują 

z celem nadrzędnym KSRR: „efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych 

terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, 

zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym”. KSRR ustala trzy cele szczegółowe 

do 2020 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Strategii: 

 Cel polityki regionalnej: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, 

cel znajduje odzwierciedlenie w celu strategicznym 1. Tworzenie warunków 

dladynamicznego wzrostu gospodarczego w oparciu o dostępność atrakcyjnych 

terenów inwestycyjnych oraz wydajny układ komunikacyjny, a także 

2. Dywersyfikacja struktury gospodarczej Subregionu przy wykorzystaniu 

unikatowego potencjału zasobów lokalnych – dziedzictwa przyrody i kultury, 

 Cel polityki regionalnej: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 

procesom marginalizacji na obszarach problemowych – zgodność z celem 

strategicznym 3. Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez 

efektywną gospodarkę energetyczną, ochronę gleb, powietrza i środowiska 

naturalnego oraz 4.  Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego na obszarze 

Subregionu w odniesieniu do zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, zapewnienie 

zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego, 

 Cel polityki regionalnej: Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej 

i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie – 

zgodność z celem strategicznym 5. Wzmacnianie kapitału społecznego i ludzkiego 

Subregionu na rzecz konkurencyjnej gospodarki na bazie uzupełniających się 

specjalizacji w ramach zintegrowanego systemu edukacyjnego oraz 6. Budowa 

zintegrowanego systemu wyspecjalizowanych usług publicznych w obszarach 

zabezpieczenia społecznego, opieki senioralnej, ochrony zdrowia. 

W wyniku tak ukierunkowanych działań nastąpi efektywne wspomaganie procesu wzrostu 

konkurencyjności Polski i wszystkich polskich regionów w odpowiedzi na presję procesów 

globalizacyjnych i innych zewnętrznych wyzwań społeczno-gospodarczo-środowiskowych. 
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Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności 

Celem głównym przedstawionych w niniejszym dokumencie działań jest poprawa jakości 

życia Polaków. Głównym sposobem osiągnięcia tego celu jest stabilny i wysoki wzrost 

gospodarczy. Osiąganie strategicznego celu kluczowego będzie możliwe dzięki podjęciu 

działań w trzech obszarach zadaniowych: 

1. konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji), 

2. równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji), 

3. efektywności i sprawności państwa. 

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 jest zgodna 

z obszarem zadaniowym 1 i 2: 

 Obszar zadaniowy 1. Nastawiony jest na zbudowanie nowych przewag 

konkurencyjnych Polski opartych o wzrost kapitału ludzkiego, społecznego, 

relacyjnego, strukturalnego) i wykorzystanie impetu cyfrowego, co daje w efekcie 

większą konkurencyjność; 

 Obszar zadaniowy 2. Zgodnie z zasadami rozbudzania potencjału rozwojowego 

odpowiednich obszarów mechanizmami dyfuzji i absorbcji oraz polityką spójności 

społecznej, co daje w efekcie zwiększenie potencjału konkurencyjności Polski, 

a Strategia Subregionu nastawiona jest na zbudowanie trwałych podstaw 

dla rozwoju gospodarczego oraz zapewnienia wysokiej jakości edukacji 

oraz infrastruktury służącej rozwojowi.   

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (projekt) 

Główny kierunek rozwoju Polski Zachodniej (do której należy woj. opolskie) 

skoncentrowany jest na działaniach służących zwiększeniu konkurencyjności makroregionu 

w wymiarze europejskim. Głównym celem jest wzrost konkurencyjności Polski Zachodniej 

w wymiarze europejskim poprzez efektywne wykorzystanie potencjałów makroregionu. 

W tak określony cel główny Strategii Rozwoju Polski Zachodniej wpisują się trzy cele 

szczegółowe: 

 Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu. Cel ten jest zgodny 

z założeniami Strategii Rozwoju Subregionu z uwagi na fakt, że w rozwoju 

Subregionu planowane jest wzmocnienie wewnętrznych powiązań sieci 
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transportowych, wykorzystanie Odrzańskiej Drogi Wodnej, zwiększenie 

efektywności sieci energetycznej w Subregionie.  

 Budowa oferty gospodarczej makroregionu. Cel ten jest zgodny z założeniami 

Strategii Rozwoju Subregionu z uwagi na fakt, że w rozwoju Subregionu planowane 

jest tworzenie zachęt do inwestowania, w tym zapewnienie dostępu do usług 

publicznych oraz tworzenie i rozwój ponadregionalnych produktów turystycznych. 

 Wzmacnianie potencjału naukowo-badawczego makroregionu. Cel ten jest zgodny 

z założeniami Strategii Rozwoju Subregionu z uwagi na fakt, że w rozwoju 

Subregionu planowane jest budowanie komplementarnej oferty edukacyjnej 

służącej dostosowaniu kapitału ludzkiego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.  

6.2 Programy Operacyjne w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

W ramach RPO WO 2014-2020 do objęcia wsparciem wytypowane zostały działania 

w ramach Osi Priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka oraz Osi Priorytetowej III 

Gospodarka niskoemisyjna, w których wyodrębniona została alokacja na wsparcie 

ośrodków subregionalnych, tj. w szczególności na działania dotyczące: 

 uzbrojenia terenów inwestycyjnych (Oś Priorytetowa II); 

 efektywności energetycznej w budynkach publicznych (Oś Priorytetowa III); 

 strategii niskoemisyjnych (Oś Priorytetowa III). 

Inną formą preferowaną przedsięwzięć, w ośrodkach subregionalnych i ich obszarach 

funkcjonalnych w ramach RPO WO 2014-2020, jest wspieranie inwestycji w obszarach 

takich jak:  

 gospodarka wodno-ściekowa, 

 gospodarka odpadami, 

 ekonomia społeczna, 

 wsparcie edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego, 

 włączenie społeczne, 

 wydłużanie aktywności zawodowej. 
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Projekty partnerskie realizowane w RPO WO 2014-2020 mają na celu integrację gmin 

w ramach poszczególnych obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych w celu 

przezwyciężania problemów lub wykorzystywania potencjałów rozwojowych danego 

obszaru funkcjonalnego. Przedsięwzięcia realizowane w ośrodkach subregionalnych i ich 

obszarach funkcjonalnych przyczyniać się będą do osiągania celów szczegółowych 

zaprojektowanych dla poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych, a system monitoringu 

Programu identyfikować będzie te projekty. Poniżej w tabeli przedstawiono priorytety 

inwestycyjne RPO WO 2014-2020, w których na realizację zadań wyodrębniona została 

alokacja na wsparcie ośrodków subregionalnych.  

Tabela 10 Priorytety i zakres wsparcia ośrodków subregionalnych w ramach RPO WO 2014-2020 

L.p. Priorytet inwestycyjny RPO Wymiar terytorialny 

1. 3a Promowanie 

przedsiębiorczości, 

w szczególności poprzez 

ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych 

pomysłów oraz sprzyjanie 

tworzeniu nowych firm, 

w tym również poprzez 

inkubatory 

przedsiębiorczości 

Wsparcie udzielane w zakresie przygotowania 

terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki 

w regionie prowadzić ma do wzmocnienia 

atrakcyjności lokalizacyjnej regionu. Planowana 

interwencja jest odpowiedzią m.in. na problem 

słabego stanu infrastruktury technicznej, który 

wymieniany jest przez inwestorów zagranicznych 

jako główna bariera niepodejmowania inwestycji 

w województwie opolskim.  

2. 4c Wspieranie efektywności 

energetycznej, 

inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii 

w infrastrukturze publicznej, 

w tym w budynkach 

publicznych, i w sektorze 

mieszkaniowym 

Dofinansowanie uzyskają projekty prowadzące 

do zwiększenia sprawności istniejących instalacji 

i urządzeń, a także poprawy efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej 

oraz budynków mieszkalnych. Warunkiem 

wstępnym rozpoczęcia inwestycji powinno być 

przeprowadzenie audytu energetycznego. 

Wsparcie będzie skierowane głównie na 

kompleksową modernizację energetyczną 

budynków wraz z wykorzystaniem instalacji OZE 

i wymianą źródeł ciepła.  

3. 4e Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności 

Wsparcie otrzymają projekty wynikające 

z planów gospodarki niskoemisyjnej 

oraz programów ochrony powietrza, dotyczące 

w szczególności infrastruktury transportu 



Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 

 
 

 

 
 106 
 

dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie 

zrównoważonej 

multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące 

na zmiany klimatu 

publicznego. Będą miały na celu ograniczanie 

indywidualnego ruchu samochodowego w 

centrach miast na rzecz komunikacji publicznej, 

integrację funkcjonujących podsystemów 

transportowych, a tym samym niwelowanie 

negatywnego wpływu transportu na środowisko 

naturalne. W rezultacie podejmowane działania 

przyczynią się do zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń, redukcji gazów cieplarnianych, 

a tym samym poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WO 2014-2020  

Program Operacyjny Infrastruktury i Środowisko 2014-2020 

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest zgodna z następującymi 

priorytetami inwestycyjnymi POIiŚ 2014-2020:  

 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym (termomodernizacja, 

przebudowa systemów grzewczych, instalacje OZE), 

 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez 

państwa członkowskie (kanalizacja sanitarna) 

 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu (zakup taboru komunikacji publicznej),  

 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego (inwestycje w turystykę, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich 

przestrzeni publicznych), 

 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (infrastruktura ratownictwa 

medycznego).  
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Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój (projekt) 

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest zgodna z następującymi 

priorytetami inwestycyjnymi POWER 2014-2020 

 8vi Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp 

do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego 

oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę (opieka nad dziećmi 

do lat 3),  

 8iv Aktywne i zdrowe starzenie się (przedłużenie zdrowszego życia zawodowego 

poprzez opracowanie działań na rzecz promowania zdrowego stylu życia 

oraz zajęcie się kwestią czynników ryzyka związanych ze zdrowiem), 

 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie (stymulowanie aktywności 

zawodowej), 

 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej (aktywny 

senior). 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest zgodna z priorytetem 

rozwojowym zapisanym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(PROW 2014-2020) w zakresie wspierania włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa 

i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.  

Projekty zaproponowane w Strategii Rozwoju Subregionu wpisują się w: 

Działanie PROW nr M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, w ramach 

którego można zrealizować następujące typy projektów:  

 Gospodarka wodno-ściekowa, 

 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, 

 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, 

 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, 

 Kształtowanie przestrzeni publicznej, 

 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów. 
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Działanie PROW nr M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS 

– rozwój lokalny kierowany przez społeczność), w ramach którego wspierane będą operacje 

mające na celu: 

 wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji 

Lokalnych Strategii Rozwoju, 

 zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, 

 podnoszenie kompetencji osób w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości 

lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, 

w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, 

 zachowanie dziedzictwa lokalnego, 

 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej 

lub kulturalnej oraz technicznej, w tym drogowej i z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej. 

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zakłada także ścisłą integrację 

realizowanych działań z podejściem bazującym na rozwoju lokalnym kierowanym przez 

społeczność (RLKS), które jest w ramach PROW rozszerzeniem na lata 2014-2020 podejścia 

LEADER, zastosowanego w obecnym okresie programowania w Osi 4 PROW, w taki sposób, 

że: 

 RLKS może być zastosowany nie tylko na obszarach wiejskich, ale także miejskich, 

 w ramach RLKS można wykorzystać nie tylko Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale także Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

oraz Europejski Fundusz Społeczny. 
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6.3 Dokumenty planistyczne poziomu regionalnego i subregionalnego 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

Kluczowe założenia przedmiotowej Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego do roku 2020 w pełni odpowiadają i korespondują z celami wyartykułowanymi 

w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

Cel strategiczny 1. Strategii: Tworzenie warunków dla dynamicznego wzrostu 

gospodarczego w oparciu o dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wydajny 

układ komunikacyjny odzwierciedla kluczowe elementy Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego do 2020 roku, skupiając się na następujących celach operacyjnych: 

 Cel operacyjny 1.3. Wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia (wykorzystywanie 

przez samorządy lokalne możliwych zachęt i ułatwień dla inwestorów, tworzących 

kolejne miejsca pracy), 

 Cel operacyjny 3.4. Wzmocnienie regionalnego systemu przyciągania i lokowania 

inwestycji (wzmacnianie oferty gospodarczej regionu poprzez przygotowanie 

atrakcyjnych dla inwestora terenów inwestycyjnych), 

 Cel operacyjny 6.1. Rozwój powiązań transportowych. 

Cel strategiczny 2. Strategii: Dywersyfikacja struktury gospodarczej Subregionu przy 

wykorzystaniu unikatowego potencjału zasobów lokalnych – dziedzictwa przyrody i kultury 

odzwierciedla kluczowe elementy Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 

roku, skupiając się na następujących celach operacyjnych: 

 Cel operacyjny 2.2. Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości 

regionalnej (propagowanie i zachowanie wielokulturowego dziedzictwa 

materialnego i niematerialnego regionu oraz tradycji różnych narodowości 

zamieszkujących województwo opolskie). 

 Cel operacyjny 5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury 

(rozwój i promocja oferty turystycznej, kulturalnej i sportowej regionu, budowa, 

rozbudowa i poprawa stanu oraz dostępności infrastruktury kulturalnej, w tym 

dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury turystycznej, uzdrowiskowej, 

rekreacyjnej i sportowej, wspieranie wykorzystania potencjału turystycznego rzeki 

Odry). 
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 Cel operacyjny 1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, pomoc 

osobom dotkniętym wykluczeniem społecznym i ubóstwem w wejściu na rynek 

pracy oraz wspieranie inicjatyw na rzecz profilaktyki ubóstwa i wykluczenia 

społecznego oraz wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. 

 Cel operacyjny 7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu 

i bioróżnorodności (dostosowanie zagospodarowania terenu do naturalnych 

predyspozycji przestrzeni i walorów krajobrazu w połączeniu z regionalnymi 

tradycjami zabudowy oraz instrumentami planowania społeczno-gospodarczego 

i przestrzennego). 

Cel strategiczny Strategii: Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez 

efektywną gospodarkę energetyczną, ochronę gleb, powietrza i środowiska naturalnego 

odzwierciedla kluczowe elementy Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 

do 2020 roku, skupiając się na następujących celach operacyjnych: 

 Cel operacyjny 7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury 

technicznej (budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych, stacji 

uzdatniania wody, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków). 

 Cel operacyjny 7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki (poprawa efektywności 

energetycznej obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej i zakładów 

przemysłowych, poprawa jakości powietrza – wdrażanie programów ochrony 

powietrza). 

Cel strategiczny 4. Strategii: Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego na obszarze 

Subregionu w odniesieniu do zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, zapewnienie 

zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego odzwierciedla kluczowe elementy 

Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, skupiając się na następujących 

celach operacyjnych: 

 Cel operacyjny 7.5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych 

i cywilizacyjnych, prewencyjna ochrona przeciwpowodziowa (plany 

zagospodarowania przestrzennego, mapy zagrożeń i ryzyk powodziowych, budowa, 

modernizacja i konserwacja podstawowych i szczegółowych urządzeń 

melioracyjnych, doposażenie jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej, 



Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 

 
 

 

 
111  

 

policji oraz spółek wodnych w niezbędny sprzęt do usuwania skutków klęsk 

żywiołowych i zagrożeń cywilizacyjnych). 

 Cel operacyjny 6.4. Poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych 

(zwiększenie szybkości i skuteczności działania oraz doposażenie i unowocześnienie 

zaplecza technicznego służb ratowniczych i policyjno-prewencyjnych). 

Cel strategiczny 5. Strategii: Wzmacnianie kapitału społecznego i ludzkiego Subregionu, na 

rzecz konkurencyjnej gospodarki, na bazie uzupełniających się specjalizacji w ramach 

zintegrowanego systemu edukacyjnego, odzwierciedla kluczowe elementy Strategii 

Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, skupiając się na następujących celach 

operacyjnych:  

  Cel operacyjny 1.1. Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb rynku pracy (promocja i rozwój szkolnictwa zawodowego). 

 Cel operacyjny 1.2. Wspieranie kształcenia ustawicznego (promocja i wspieranie 

aktywności edukacyjnej osób starszych). 

Cel strategiczny 6. Strategii: Budowa zintegrowanego systemu wyspecjalizowanych usług 

publicznych w obszarach zabezpieczenia społecznego, opieki senioralnej, ochrony zdrowia 

odzwierciedla kluczowe elementy Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 

do 2020 roku, skupiając się na następujących celach operacyjnych:  

 Cel operacyjny 1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu. 

 Cel operacyjny 1.5. Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych (wspieranie 

działalności opiekuńczej i wychowawczej oraz poprawa dostępności do tych usług, 

wspieranie alternatywnych form wychowania przedszkolnego i opieki nad małym 

dzieckiem).  

 Cel operacyjny 5.1. Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych, opiekuńczych 

i edukacyjnych (wspieranie rozwoju: infrastruktury i wyposażenia podmiotów 

świadczących usługi zdrowotne, systemu ratownictwa medycznego, sfery usług 

uwzględniających i zaspokajających potrzeby starzejącej się populacji, 

infrastruktury i wyposażenia jednostek opiekuńczych i wychowawczych, 

infrastruktury i wyposażenia jednostek edukacyjnych). 
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 Cel operacyjny 9.1. Wspieranie potencjału gospodarczego i społecznego miast 

(rozwijanie i poprawa dostępności do dobrej jakości usług publicznych 

dostosowanych m.in. do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, budowa 

i modernizacja infrastruktury społecznej, tj. edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej 

i sportowo-rekreacyjnej). 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

Kluczowe założenia Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 

są zgodne z ogólnymi celami polityki przestrzennej województwa wyartykułowanymi 

w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, a w szczególności 

ukierunkowanymi na spełnianie następujących zasad: 

 zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego poprzez minimalizowanie zagrożeń 

wynikających z urbanizacji, rozwoju sfery gospodarczej i występujących 

powodzi, racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego 

i ograniczanie degradacji zasobów, 

 ochrony obszarów i systemów o cennych walorach przyrodniczo-

krajobrazowych, 

 racjonalnego kształtowania stref aktywizacji gospodarczej uwzględniającego 

prymat zrównoważonego rozwoju, 

 kształtowania sieci osadniczej zapewniające dominację kryteriów jakościowych 

w zakresie warunków życia, ograniczania dysproporcji w tym zakresie między 

miastem a wsią, i między różnymi strefami obszarowymi, zapewnienia równego 

dostępu do pracy, zamieszkania, usług i wypoczynku, zapewnienia symbiozy 

środowiska zurbanizowanego, przyrodniczego i kulturowego, 

 kształtowania obszarów wiejskich według kryteriów rozwoju wielofunkcyjnego 

i ładu przestrzennego, 

 doskonalenia struktury hierarchicznej sieci osadniczej poprzez rozwój ośrodków 

o znaczeniu biegunów wzrostu, w tym miasta wojewódzkiego, miast 

o predyspozycjach subregionalnych, miast powiatowych i siedzib gmin, 
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 rozwoju turystyki i rekreacji w dostosowaniu do pojemności środowiska 

przyrodniczego i utrzymania predyspozycji dla rozwoju innych funkcji 

użytkowych, 

 bezpieczeństwa, w tym zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

i obronności w kształtowaniu struktur przestrzennych. 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020  

Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 5250/2014 

z 1 lipca 2014 r. Województwo Opolskie w roku 2020 to region, w którym wielokulturowość 

i będąca jej rezultatem otwartość społeczności regionalnej na nowe kierunki rozwoju 

i zmiany, w tym zwłaszcza na zmiany o charakterze innowacyjnym, decydują o sile regionu 

i kreują potrzebę stałego poszukiwania nowoczesnych form działania. Przedmiotowe 

opracowanie jest zgodne z wyzwaniem horyzontalnym RSI Edukacja i kształcenie na rzecz 

innowacyjnej gospodarki. Wyzwanie to zakłada, że oferta edukacyjna regionu powinna 

odpowiadać zapotrzebowaniom zgłaszanym przez opolską gospodarkę, promować kierunki 

wynikające z tradycji gospodarczych regionu oraz zidentyfikowanych specjalizacji 

regionalnych, w tym specjalizacji inteligentnych. Strategia Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego uwzględniając projekty dotyczące wsparcia kształcenia zawodowego jest 

zgodna z:  

 Wyzwaniem wertykalnym II. Wzmacnianie potencjału badawczego i edukacyjnego 

oraz komercjalizacja wyników prac B+R: 

 Celem strategicznym II.1. Edukacja na rzecz tworzenia postaw kreatywnych, 

przedsiębiorczych i innowacyjnych; 

 Celem operacyjnym II.1.1 Programy edukacyjne na różnych 

poziomach kształcenia, 

 Celem operacyjnym II.1.2 Środowisko przedsiębiorcze 

i proinnowacyjne. 
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Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 

Strategia zakłada, że priorytetowymi działaniami Aglomeracji Opolskiej powinno być przede 

wszystkim przeciwdziałanie negatywnym zmianom demograficznym, utrzymanie wysokiej 

dostępności do usług świadczonych przez jednostki publiczne oraz sektor prywatny, 

zwiększanie dostępności terenów inwestycyjnych, rozwój infrastruktury technicznej, 

drogowej, komunikacyjnej, społecznej i kulturowej, systematyczna poprawa stanu 

środowiska przyrodniczego. Strategia Subregionu jest komplementarna z założeniami 

rozwojowymi Aglomeracji Opolskiej. Można oczekiwać, że spójna interwencja w centrum 

regionu oraz Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim przyniesie znaczące efekty synergiczne 

w odniesieniu do następujących celów: 

Cel strategiczny I: Poprawa dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej: 

 Cel szczegółowy I.1 Zwiększanie mobilności poprzez poprawę połączeń 

wewnętrznego układu komunikacyjnego, 

 Cel szczegółowy I.2 Stworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego, 

 Cel szczegółowy I.3 Poprawa infrastruktury sprzyjającej alternatywnym środkom 

transportu, 

Cel strategiczny II: Rozwój gospodarczy Aglomeracji Opolskiej: 

 Cel szczegółowy II.1 Wzmocnienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji 

Opolskiej, 

 Cel szczegółowy II.4 Rozwój gospodarki opartej na zasobach kulturowych 

Aglomeracji Opolskiej, 

Cel strategiczny III: Wysoka jakość edukacji: 

 Cel szczegółowy III.1. Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, 

Cel strategiczny IV: Ochrona środowiska, 

 Cel szczegółowy IV.1. Ograniczenie niskiej emisji przez zwiększenie efektywności 

energetycznej publicznego, 

 Cel szczegółowy IV.2. Zwiększenie ochrony ludności i mienia przed skutkami 

zagrożeń naturalnych, 
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Cel strategiczny V: Rozwój obszarów wiejskich: 

 Cel szczegółowy V.1. Wzmacnianie funkcjonalności obszarów wiejskich, poprzez 

rozwijanie i ulepszanie infrastruktury sieciowej oraz poprawę jakości 

podstawowych usług lokalnych świadczonych dla ludności wiejskiej. 

Realizacja celów strategicznych Strategii Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest 

w pełni komplementarna z zadaniami do realizacji w Aglomeracji Opolskiej.  

Strategia rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(projekt)  

Subregion Zachodni jest położony w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. 

Pod względem ekonomicznym położony jest na osi powiązań pomiędzy Górnośląskim 

Okręgiem Przemysłowym i Karwińsko-Ostrawskim Okręgiem Przemysłowym. Rozwój tego 

Subregionu jest ściśle powiązany z sąsiadującym Subregionem Kędzierzyńsko-Kozielskim. 

Poniżej zaprezentowano te kierunki interwencji Strategii Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego oraz Strategii rozwoju Subregionu Zachodniego, w ramach których 

zidentyfikowano szanse na wzajemne oddziaływania o charakterze synergicznym: 

 Cel strategiczny 1. Konkurencyjna struktura gospodarcza subregionu zachodniego 

opierająca się na wykorzystywaniu potencjałów wewnętrznych oraz powiązaniach 

z sąsiednimi centrami rozwoju nowej gospodarki. Cel szczegółowy 1.4. Wysoka 

atrakcyjność inwestycyjna subregionu opierająca się na kapitale ludzkim, korzystnej 

lokalizacji oraz dobrze przygotowanych terenach inwestycyjnych, 

 Cel strategiczny 2. Wysoka jakość kapitału ludzkiego zwiększająca szanse rozwoju 

indywidualnego oraz wspierająca rozwój społeczny i gospodarczy subregionu, 

Cel szczegółowy 2.1. Wysoka dostępność urozmaiconej, dostosowanej 

do oczekiwań rynku pracy oferty edukacyjnej, 

 Cel strategiczny 3. Spójna, atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń warunkująca rozwój 

aktywności mieszkańców i stanowiąca wyróżnik subregionu w otoczeniu, 

Cel szczegółowy 3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego. 
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Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego 

Poniżej zaprezentowano komplementarność Strategii RIT Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego ze Strategią Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

do roku 2020: 

 C.1.RIT – Wypracowanie konkurencyjnej struktury gospodarczej w Subregionie 

Zachodnim oraz C.7.RIT – Podejmowanie działań wpływających na poprawę 

poziomu zatrudnienia w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego; 

 C.2.RIT – Poprawa stanu środowiska i estetyki w Subregionie Zachodnim poprzez 

poprawę stanu powietrza, C.3.RIT – Poprawa stanu środowiska i estetyki 

w Subregionie Zachodnim poprzez działania na rzecz poprawy gospodarki wodno-

ściekowej;  

 C.4.RIT – Wdrażanie procesów rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej, C.5.RIT 

– Zwiększenie atrakcyjności i poziomu kształcenia zawodowego oraz C.6.RIT 

– Zwiększenie atrakcyjności, poziomu i dostępności edukacji przedszkolnej. 

Program Specjalna Strefa Demograficzna  

Jak wskazuje Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku zapobieganie 

i przeciwdziałanie procesom depopulacji stanowi podstawowe, horyzontalne wyzwanie 

dla regionu. Największy wpływ na rozwój społeczny w regionie ma zjawisko depopulacji 

oraz starzenie się społeczeństwa, które wywołują ujemne skutki w wymiarze społeczno-

gospodarczym. Tworzenie nowych miejsc pracy, w połączeniu z edukacją, opieką 

nad dziećmi i osobami starszymi, może tym procesom skutecznie 

przeciwdziałać. W odpowiedzi na zmiany demograficzne zachodzące w regionie powstał 

Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim 

do 2020 roku (Program SSD). Działania przewidziane w ramach Programu mają pomóc nie 

tylko w przeciwdziałaniu negatywnym procesom, ich rolą jest przede wszystkim pozytywny 

wpływ na przedsiębiorczość, aktywność inwestycyjną, regionalny rynek pracy, edukację 

oraz atrakcyjność rynku usług w województwie opolskim. 

Program Specjalna Strefa Demograficzna wyznacza cztery pakiety tematyczne, które są 

w pełni zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
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do roku 2020. Zgodność pakietów tematycznych Programu z założeniami strategicznymi 

Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 przedstawia się 

następująco: 

 Pakiet I Praca to bezpieczna rodzina (pakiet dotyczący rynku pracy, przede 

wszystkim bezpieczeństwa zatrudnienia, społecznej odpowiedzialności biznesu, 

zwiększania atrakcyjności i liczby miejsc pracy, a także wzrostu przedsiębiorczości 

mieszkańców i aktywności inwestycyjnej) jest w pełni zgodny z celem strategicznym 

1. Tworzenie warunków dla dynamicznego wzrostu gospodarczego w oparciu o 

dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wydajny układ 

komunikacyjny oraz celem strategicznym 2. Dywersyfikacja struktury gospodarczej 

Subregionu przy wykorzystaniu unikatowego potencjału zasobów lokalnych – 

dziedzictwa przyrody i kultury; 

 Pakiet II Edukacja a rynek pracy (pakiet dotyczący dostosowania oferty edukacyjnej 

do potrzeb rynku pracy oraz wzrostu umiejętności praktycznych uczniów 

i studentów) jest w pełni zgodny z celem strategicznym 5. Wzmacnianie kapitału 

społecznego i ludzkiego Subregionu na rzecz konkurencyjnej gospodarki na bazie 

uzupełniających się specjalizacji w ramach zintegrowanego systemu edukacyjnego; 

 Pakiet III Opieka żłobkowo-przedszkolna (pakiet dotyczący zwiększania dostępu 

do usług żłobkowo-przedszkolnych, rozwoju infrastruktury przyjaznej dzieciom 

i ich rodzicom/opiekunom oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego) jest 

w pełni zgodny z celem strategicznym 6. Budowa zintegrowanego systemu 

wyspecjalizowanych usług publicznych w obszarach zabezpieczenia społecznego, 

opieki senioralnej, ochrony zdrowia; 

 Pakiet IV Złota jesień (pakiet dotyczący zwiększania dostępu do usług dla osób 

starszych oraz aktywizacji tej grupy społecznej) jest w pełni zgodny z celem 

strategicznym 5. Wzmacnianie kapitału społecznego i ludzkiego Subregionu 

na rzecz konkurencyjnej gospodarki na bazie uzupełniających się specjalizacji 

w ramach zintegrowanego systemu edukacyjnego. 
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6.4 Dokumenty strategiczne samorządów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Logika interwencji w ramach niniejszej Strategii została zaprojektowana także w zgodności 

z dokumentami planistycznymi poszczególnych samorządów współpracujących w ramach 

Subregionu. Strategia jest niniejszym spójna z następującymi lokalnymi strategiami 

i planami rozwoju: Strategia Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2014-2020, Strategia 

rozwoju miasta i gminy Strzelce Opolskie (2014-2020 r.), Międzygminno-Powiatowa 

Strategia Rozwoju Wspólnoty Kędzierzyńsko-Kozielskiej do 2015 roku, Strategia Rozwoju 

Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020, Strategia Rozwoju Gminy Bierawa na lata 2001-

2015, Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Cisek na lata 2004-2013, Strategia Rozwoju Gminy 

Leśnica na lata 2011-2021, Strategia Rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021, 

Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2001-2015, Strategia Rozwoju Gminy Polska 

Cerekiew na lata 2000-2015, Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017, Strategia 

Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2007-2015, Strategia Rozwoju Gminy Jemielnica. 
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7. Wyniki konsultacji społecznych 

Na etapie opracowywania dokumentu, Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego do roku 2020 poddana została konsultacjom dwojakiego rodzaju: 

społecznym i eksperckim. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie 

od 13.10.2014 r. do 16.11.2014 r. za pomocą specjalnie przygotowanego formularza. 

Uwagi, propozycje można było zgłaszać na trzy sposoby: 

 osobiście poprzez złożenie w urzędzie gminy/miasta samorządów tworzących 

Subregion (w biurze podawczym),  

 pocztą na adres: subregion@kedzierzynkozle.pl, 

 podczas 11 spotkań konsultacyjnych prowadzonych na terenie gmin wchodzących 

w skład Subregionu. 

Łącznie w spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział 219 osób. W trakcie konsultacji 

społecznych zebrano łącznie 190 uwag, propozycji, komentarzy, które zostały 

rozpatrzone, a całość została przedstawiona w protokole z konsultacji społecznych. Uwagi 

w głównej mierze dotyczyły dodatkowych projektów/zadań, które można zrealizować 

w Subregionie, celów strategicznych, możliwości finansowania proponowanych działań. 

Licznie zgłaszano problemy rozwojowe, na jakie napotykają samorządy.  

Konsultacje eksperckie polegały na indywidualnej weryfikacji projektu opracowania 

z wybranymi podmiotami, takimi jak instytucje naukowe (badawcze), urzędy pracy, 

przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe (społeczne). Informację o konsultacjach 

przesłano do 20 podmiotów, z których 5 wzięło bezpośredni udział, przesyłając 

formularze uwag. Łącznie zebrano 40 uwag, propozycji, komentarzy, które zostały 

rozpatrzone, a całość została przedstawiona w protokole z konsultacji społecznych. 
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8. Wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227) w artykule 46 wskazuje na konieczność 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowań typu 

strategie, programy, plany rozwoju regionalnego. Na podstawie art. 51 ww. ustawy Miasto 

Kędzierzyn-Koźle po uprzednim uzgodnieniu (z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Opolu oraz Opolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym) 

zakresu i stopnia szczegółowości sporządziło opracowanie pt. „Prognoza oddziaływania 

na środowisko Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020”. 

Projekt „Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020” 

wraz z „Prognozą odziaływania na środowisko” zostały przesłane do zaopiniowania przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 

pismem z dnia 8 grudnia 2014 roku (sygnatura WOOŚ.410.181.2014.KM) zaopiniował 

pozytywnie projekt Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   

Ponadto, w odniesieniu do korekt i uzupełnień wniesionych do Strategii Rozwoju 

Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskie do roku 2020 w trakcie konsultacji społecznych 

pismem z dnia 5 lutego 2015 roku (sygnatura WOOŚ.410.12.2014.KM) Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Opolu zaopiniował pozytywnie skorygowany projekt Strategii 

Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu podano, że większość proponowanych 

do realizacji inwestycji ma pozytywny wpływ na środowisko. 
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Opinia Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego  

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko Opolski Państwowy Inspektor Sanitarny Opinią 

Sanitarną z dnia 8 grudnia 2014 roku (sygnatura NZ.9022.1.156.2014.JG) zaopiniował bez 

uwag projekt Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu podano, że założone 

w projekcie dokumentu cele są zgodne z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, 

regionalnego i lokalnego. Realizacja zadań nie spowoduje zagrożeń dla zdrowia ludzi 

i środowiska.   

Ponadto, w odniesieniu do korekt i uzupełnień wniesionych do Strategii Rozwoju 

Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskie do roku 2020 wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko w trakcie konsultacji społecznych pismem z dnia 25 lutego 2015 roku 

(sygnatura NZ.9022.19.2015.JG) Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 

uznał, że wprowadzone zmiany nie mają wpływu na treść wydanej wcześniej pozytywnej 

opinii. 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom postawionym w art. 54 ww. ustawy organ 

opracowujący projekt dokumentu – Gmina Kędzierzyn-Koźle, zapewniła możliwość udziału 

społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Od 11 grudnia 2014 r. 

do 4 stycznia 2015 r. zapewniono możliwość składania wniosków do projektu dokumentu 

pn.: „Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wszelkie uwagi można było wnosić ustnie, 

pisemnie oraz elektronicznie (przy użyciu proponowanego formularza konsultacyjnego) 

przesyłając je na adres poczty elektronicznej: konsultacje@deltapartner.org.pl lub 

składając w biurach podawczych samorządów Subregionu.  
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Załączniki 

Załącznik 1 Struktura powiązań Strategii Rozwoju Subregionu z Programem ZIT 

Załącznik 2 Lista osób zaangażowanych w prace nad Strategią 
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Załącznik nr 1 Struktura powiązań Strategii Rozwoju Subregionu z Programem ZIT 
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Załącznik 2 Lista osób zaangażowanych w prace nad Strategią 
 

Brabańska-Gawlica Edyta UM Kędzierzyn-Koźle 

Czempiel Henryk UM Strzelce Opolskie 

Dynak Katarzyna UG Strzelce Opolskie 

Ficoń Krzysztof UG Bierawa 

Frischko Rajmund UG Cisek 

Gabryś Marcelina SWIG Delta Partner 

Gaida Waldemar Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

Gałosz Sebastian UM Kędzierzyn-Koźle 

Gisman Józef Starostwo Powiatowe Kędzierzyn-Koźle 

Goc Tadeusz UG Strzelce Opolskie 

Golisz Urszula UG Polska Cerkiew 

Gorgosch Marian UG Leśnica 

Hamera Bernadeta UG Pawłowiczki 

Helbin Krystyna UG Polska Cerkiew 

Hurek Marcin Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

Iwanowski Andrzej UG Leśnica 

Jastrzembski Łukasz UG Leśnica 

Jastrzembska Monika UG Ujazd 

Kampa Józef UG Strzelce Opolskie 

Kantor Dariusz UM Kędzierzyn-Koźle 

Kauch Tadeusz UM Ujazd 

Killman Urszula UG Strzelce Opolskie 

Klimek Renata Uniwersytet Opolski 

Kołodziej Anna UMiG Zawadzkie 

Kramarz Piotr Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 

Lembowicz Waldemar UG Bierawa 

Małkowska Anna Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 

Myśliwiec Jarosław UM Kędzierzyn-Koźle 

Nowak Agnieszka GZO Leśnica 

Parys Alojzy UG Cisek 

Pierzchlewicz Beata UM Kędzierzyn-Koźle 

Piwowarczyk Bartosz UG Jemielnica 

Sęk Beata UM Kędzierzyn-Koźle 

Stawska-Bąk Ewa UM Kędzierzyn-Koźle 

Swaczyna Józef Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

Szczypińska Urszula UG Reńska Wieś 

Tomczyk Katarzyna UM Ujazd 

Treffon Jerzy UG Pawłowiczki 

Tudaj Małgorzata Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 

Werpachowski Mateusz SWIG Delta Partner 

Wojciechowski Marian UG Reńska Wieś 

Wojciechowski Radosław UG Jemielnica 

Wróbel Stanisław UG Bierawa 

Zemelka Brygida UG Cisek 
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Ponadto dziękuję się za udział w konsultacjach eksperckich pracownikom Katedry Gospodarki 

Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

pracownikom Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego, pracownikom Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wszystkim podmiotom, instytucjom 

oraz mieszkańcom Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, którzy tak chętnie uczestniczyli 

w pracach nad przygotowaniem niniejszego dokumentu. 
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