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WPROWADZENIE 
 

Wzrastająca złożoność społeczno-gospodarcza współczesnego świata 

powoduje, iż na wiele problemów analizowanych do tej pory w węższym kontekście 

przestrzenno-strukturalnym należy spojrzeć dzisiaj znacznie szerzej. Wystarczy 

wskazać chociażby na konsekwencje procesu transformacji ustrojowej w krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej i ich akces do struktur polityczno-gospodarczych 

działających w skali Europy, jak i świata.  

Jedną z kategorii ekonomicznych niezwykle istotną z punktu widzenia 

funkcjonowania gospodarki oraz życia społecznego jest rynek pracy. Jego złożoność 

podażowo-popytowa oraz szerokie uwarunkowania zewnętrzne powodują 

zainteresowanie rynkiem pracy zarówno badaczy, jak i decydentów. Ważną pozycję 

wśród regionalnych rynków pracy zajmują tradycyjne regiony społeczno-

gospodarcze, odzwierciedlające określony etap przemian gospodarki 

kapitalistycznej. Górny Śląsk – podobnie jak Zagłębie Ruhry, Zagłębie Donieckie, czy 

też aglomeracja ostrawsko-karwińska – to regiony powstałe w tzw. drugim cyklu 

N.D. Kondratiewa (1925), z silną monofunkcyjnością gospodarczą (górnictwo 

węglowe, hutnictwo, przemysł maszynowy). O ile w krajach zachodnich po 1945 r. 

regiony te podlegały procesom restrukturyzacji bądź likwidacji, o tyle w Europie 

Środkowo-Wschodniej zmiany te uzewnętrzniły się dopiero po transformacji 

ustrojowej. Konieczność dywersyfikacji działalności gospodarczej (zwłaszcza 

tercjalizacji), restrukturyzacji dominujących gałęzi przemysłowych, jak i likwidacji 

nierentownych przedsiębiorstw, niewątpliwie rzutowała na rynek pracy. Pojawienie 

się bezrobocia, spadek liczby pracujących w gospodarce, czy też znaczne 

zróżnicowanie przestrzenne owych zmian w obrębie konurbacji katowickiej, czy 

rybnickiej, to tylko część dokonujących się przeobrażeń. O ile proces restrukturyzacji 

małych i średnich przedsiębiorstw przebiegał tutaj pomyślnie, o tyle restrukturyzacja 

dużych państwowych firm jest zadaniem bardziej złożonym, wymagającym 

szerszego uwzględnienia kontekstu społecznego.  

Niewątpliwie rynek pracy województwa śląskiego znajduje się w okresie 

przejściowym – między ewidentnym zakończeniem historycznego, długo-

okresowego zasilania w zasoby pracy z bliskiego i dalekiego otoczenia,  

a wykształceniem się względnie trwałego modelu rynku pracy opartego  

w decydującej mierze na zasobach regionalnych. Paradoksalnie, kreowanie zasobów 

pracy będzie w nim coraz silniej uzależnione od czynnika demograficzno-

społecznego, a nie jak było przez lata – od czynnika ekonomicznego. Nasilający się 

proces modernizacji społecznej powoduje między innymi konsekwencje II przejścia 

demograficznego, „kurczenia się” miast, reorientację kierunków przemieszczeń 
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ludności, czy też suburbanizację. Złożoność oraz wielkoskalowość układów 

osadniczych województwa śląskiego i ich otoczenia silnie różnicuje poszczególne 

rejony, które mogą być interpretowane w kategoriach biegunów, jak i peryferii 

rozwojowych.  

Przejście w wiek emerytalny wyżu demograficznego z lat 50. XX w, silne 

starzenie społeczeństwa, ograniczone możliwości zewnętrznego pozyskania 

zasobów pracy, to najistotniejsze wyzwania regionalnego i lokalnych rynków pracy 

województwa śląskiego. 

Dlatego też niniejsza publikacja – jak i towarzyszące jej opracowania 

cząstkowe – a dotyczące regionalnego i lokalnych rynków pracy województwa 

śląskiego obejmują szeroki kontekst społeczno-gospodarczy oraz przestrzenny tego 

zagadnienia.  

Podział województwa śląskiego na jednostki statystyczne (NTS-3) wyróżnia  

8 podregionów: bielski, bytomski, częstochowski, gliwicki, katowicki, rybnicki, 

sosnowiecki i tyski (por. mapa na wkładce). W nawiązaniu do tego podziału 

opracowano problematykę rynku pracy poszczególnych podregionów: bielskiego, 

częstochowskiego i rybnickiego. Jednak pięć kolejnych podregionów, położonych w 

środkowej części województwa (bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki i tyski), 

potraktowano łącznie nazywając ten obszar (na potrzeby niniejszego opracowania) 

subregionem centralnym.  

Autorzy zdają sobie sprawę z istnienia niejednolitego nazewnictwa tak 

wyróżnionych obszarów, zapisanego w różnych dokumentach. Przykładowo, 

zgodnie ze strategią rozwoju województwa śląskiego obszar województwa został 

podzielony na 4 subregiony planistyczne: północny, południowy, zachodni  

i środkowy. Jednak przestrzennie są to te same obszary co podregiony 

częstochowski, bielski, rybnicki oraz subregion centralny. Z tych też powodów tytuły 

czterech opracowań częściowych brzmią odpowiednio: 

Rynek pracy w podregionie bielskim 

Rynek pracy w podregionie częstochowskim 

Rynek pracy w podregionie rybnickim 

Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego. 

Oddając w ręce Czytelników niniejsze opracowanie liczymy, że będzie ono 

pomocne w działaniach bieżących wspomagających rynek pracy. Publikacja 

kierowana jest do władz samorządowych, instytucji rynków pracy, przedstawicieli 

administracji rządowej w terenie, a także przedsiębiorców, mieszkańców oraz 

wszystkich których interesują zagadnienia rynków pracy. 

 

Autorzy 
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ROZDZIAŁ 1 

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 
 

1.1. OGÓLNA KONCEPCJA OPRACOWANIA 
 

Pierwszym podstawowym zadaniem inicjującym postępowanie badawcze 

nad regionalnym oraz lokalnymi rynkami pracy obszaru województwa śląskiego, 

jest nakreślenie podstaw teoretycznych, w oparciu o które będą przebiegać działania 

zespołu. 

Układ treści raportu obejmuje cztery kwestie kluczowe, tj.: 

a. Przybliżenie założeń metodologicznych. 

b. Strukturalizację rozpatrywanego postępowania badawczego. 

c. Zasygnalizowanie głównych nurtów badawczych rynku pracy obszaru 

województwa śląskiego. 

d. Informację o organizacji postępowania badawczego w wyżej wymienionym 

projekcie. 

Tym samym zarysowane na początku podstawy metodologiczne determinują 

kolejne kroki działań zespołu badawczego. 

Konieczność podjęcia badań wynika zarówno z obserwowanych 

wewnątrzrynkowych tendencji przemian, jak i przesłanek zewnętrznych. Z jednej 

strony mamy do czynienia z cechami samego rynku pracy, zaś z drugiej z obecnymi, 

jak i prognozowanymi zmianami demograficzno-społecznymi rzutującymi na 

wielkość i rodzaj zasobów pracy. 

Dane statystyczne informują, iż w skali całego województwa śląskiego liczba 

pracujących w gospodarce (bez rolnictwa indywidualnego) sięgnęła w 2010 r. prawie 

2 mln osób (1,989 mln). Dla porównania w 2010 r. było to 2,128 mln pracujących. 

Zatem zauważalny jest wyraźny spadek pracujących w gospodarce województwa 

rzędu około 150 tys. osób. Regres liczby pracujących wynika z wielu przyczyn, 

zarówno demograficznych, jak i ekonomicznych (m.in. słabszy dopływ absolwentów 

do gospodarki, wchodzenie w wiek emerytalny roczników powojennego wyżu 

demograficznego, zagraniczna emigracji zarobkowa, emigracja do innych ośrodków 

miejskich w Polsce). Co prawda już w pierwszych latach transformacji prywatny 

sektor gospodarki wykazał zdecydowanie szybszy wzrost pracujących aniżeli sektor 

państwowy (czego efektem jest aktualnie jego blisko 60% udział w koncentracji 

pracujących.  
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Liczba bezrobotnych w na dzień 31 marca 2013 r. sięgnęła 225,4 tys. osób. 

Niepokojąca jest jednak tendencja szybszego w porównaniu z innymi grupami, 

wzrostu udziału bezrobotnych absolwentów szkół wyższych. Oznacza to, iż podaż 

pracy w wielu zawodach wymagających ukończenia studiów, stała się większa niż 

popyt na pracę. Pomimo obecności wielu ośrodków miejskich w regionie, następuje 

terytorialne domykanie się niektórych segmentów rynku pracy, tj. spadek liczby 

najdalszych dojazdów do pracy. 

Rynek pracy badanego województwa już od początku lat 80. XX wieku zaczął 

odchodzić od modelu ekstensywnego, opartego głównie na pozyskiwaniu zasobów 

pracy spoza swego terytorium. Istotnie zmniejszyła się wielkość i zasięg 

przestrzenny dojazdów do pracy. Spadło znaczenie sąsiednich województw  

w kształtowaniu napływu migracyjnego, jak i w konsekwencji obniżyła się populacja 

pracujących. 

Tendencje te będą ulegać pogłębieniu, bowiem w najbliższych latach coraz 

wyraźniej w wiek emerytalny wejdą roczniki powojennego wyżu demograficznego. 

Sygnalizowane tendencje są przejawem szerszego zjawiska „kurczenia się” 

miast. Najogólniej oznacza on proces spadku dynamiki przemian społeczno-

gospodarczych wywołany nałożeniem się na siebie konsekwencji drugiego 

„przejścia” demograficznego, recesji gospodarki, suburbanizacji, zaś w krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej dodatkowo konsekwencji transformacji ustrojowej.  

W rezultacie zmniejsza się poziom ruchu naturalnego ludności (ubytek naturalny), 

obszary wiejskie stają się bardziej atrakcyjne dla potencjalnego migranta niż obszary 

miejskie, narasta proces starzenia społeczeństwa oraz jego feminizacji (starsze grupy 

wieku). 

Wpływ owych procesów na badane województwo jest już widoczny. Tylko  

w latach 1988–2008 ubyło około 240 tys. mieszkańców (wielkość ubytku 

porównywana z zaludnieniem Częstochowy), zaś w perspektywie 2030 r. w samej 

tylko konurbacji katowickiej spodziewany jest ubytek rzędu 450 tys. osób. Nie 

pozostanie to bez wpływu na rynek pracy województwa, zwłaszcza te jego rynki 

lokalne, które już teraz notują najbardziej niekorzystne tendencje (zachodnia  

i centralna część konurbacji katowickiej, północno-wschodnia część subregionu 

częstochowskiego). Dlatego też niezwykle istotne jest uwypuklenie konsekwencji 

procesu „kurczenia się” miast, jak i suburbanizacji dla funkcjonowania lokalnych 

rynków pracy województwa śląskiego. 
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1.2. PRZEDMIOT, CEL, HIPOTEZY BADAWCZE 
 

Przedmiotem badań – jest rynek pracy obszaru województwa śląskiego.  

W warunkach ekonomicznych pod pojęciem rynku pracy najogólniej rozumiemy 

strukturę relacji między podażową a popytową sferą rynku (Olędzki, 1979). Z jednej 

bowiem strony gospodarka kreuje określoną liczbę miejsc pracy w poszczególnych 

sektorach, zaś z drugiej strony w społeczeństwie rejestrujemy zmieniające się  

w czasie zasoby pracy (czynni zawodowo). 

W czasach realnego socjalizmu obowiązywała zasada pełnego zatrudnienia. 

Doktrynalnie nie mogło być bezrobocia. Tak naprawdę występowało ono w postaci 

bezrobocia ukrytego („przerost” miejsc pracy). Rok 1989 spowodował radykalne 

przeobrażenia w obrębie rynku pracy. Z jednej strony istotnego znaczenia nabrał 

sektor prywatny, zaś z drugiej ukryte do tej pory bezrobocie ujawniło się z dużym 

nasileniem. 

Wręcz modelowym przykładem owych przemian jest rynek pracy 

województwa śląskiego (Runge, 1996). Przez około 300 lat (od połowy XVIII wieku 

po lata 80. XX wieku) obszar ten utożsamiany był z typem silnie monofunkcyjnym 

gospodarczo (górnictwo węglowe, hutnictwo), zaś zasoby pracy pochodziły głównie 

spoza tego obszaru. Kres imigracyjnego charakteru regionalnego rynku pracy 

odnotowujemy tutaj na początku lat 80. XX wieku, kiedy to po raz pierwszy 

większego znaczenia nabierają miejscowe zasoby pracy. W 1982 r. po raz ostatni  

w napływie migracyjnym notujemy wysoką pozycję województw sąsiadujących, 

później ich rola radykalnie spada.  

Obecność aż czterech złożonych układów osadniczych (konurbacje  

– katowicka i rybnicka; aglomeracje – Bielska-Białej i Częstochowy) tworzy 

wzajemnie powiązany, hierarchiczny układ rynków lokalnych, wykazujących 

znaczące powiązania z obszarami otaczającymi. 

Uzasadnienie podjęcia badań nie wynika jedynie z zasięgu przestrzennego 

rynku pracy, ale również ze skali zróżnicowań gospodarczych poszczególnych 

ośrodków, zróżnicowania procesu restrukturyzacji czy też skali oddziaływań 

globalnych. 

Niezwykle ważne są także uwarunkowania demograficzno-społeczne rynku 

pracy. Determinują nie tylko zasoby pracy (czynni zawodowo), ale także ogólnie 

wpływają na charakter i dynamikę zmian ludnościowych. Osłabienie dynamiki  

w tym względzie, wejście w fazę drugiego „przejścia” demograficznego, 

zaawansowanie procesu modernizacji społecznej, czy też nasilające się zjawiska 

suburbanizacji, rzutują w swoim całokształcie na możliwość zmian rynku pracy. 
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Skala przestrzenna konurbacji katowickiej – podstawowego trzonu 

osadniczego regionu, historyczny jego rozwój w trzech bądź dwóch organizacjach 

państwowych spowodował, iż odbiega on w swoim wymiarze przestrzenno-

funkcjonalnym od klasycznych układów aglomeracyjnych.  

Dlatego tak istotne jest monitorowanie nie tylko tendencji przemian 

społeczno-gospodarczych samego układu osadniczego, ale także szeroko 

rozumianego otoczenia. 

Celem badań – jak stwierdzono w założeniach projektu badawczego, 

ogólnym celem podjętego przedsięwzięcia jest diagnoza i prognoza regionalnego 

oraz lokalnych rynków pracy z uwzględnieniem jego społeczno-gospodarczych 

uwarunkowań. 

Z powyższego celu ogólnego wynikają cele szczegółowe. Są nimi: 

− wykonanie kompleksowej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu  

ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych rynków pracy; 

− opracowanie wariantów scenariuszy dalszych przemian regionu  

z uwzględnieniem uwarunkowań subregionalnych; 

− wypracowanie narzędzi diagnostycznego monitoringu stanu gospodarki; 

− wyposażenie instytucji rynku pracy i edukacji w rekomendacje i narzędzia  

z zakresu przyszłych kierunków działań na rynku pracy poprzez 

upowszechnienie wyników badań. 

Hipoteza badawcza – zakłada się, iż rozpatrywany rynek pracy województwa 

śląskiego cechuje się istotnym zróżnicowaniem przestrzennym, hierarchicznym, 

strukturalnym jak i funkcjonalnym. Jednocześnie na owe wymiary znaczący wpływ 

wywierają uwarunkowania społeczno-demograficzne. Wymiar przestrzenny rynku 

pracy determinowany jest zasięgiem codziennych dojazdów do pracy, wymiar 

hierarchiczny – opisuje rynek pracy w kategoriach przewyższenia liczby 

przyjeżdżających do liczby wyjeżdżających do pracy (rynki imigracyjne, rynki 

emigracyjne). Wymiar strukturalny opisuje wielkość pracujących w poszczególnych 

branżach, gałęziach, sektorach gospodarki, zaś wymiar funkcjonalny determinuje 

dany rynek w szerszym kontekście terytorialnego rynku pracy.  

Sformułowana na wstępie hipoteza badawcza zakłada, iż badane rynki 

lokalne reprezentują szerokie spektrum przestrzenno-hierarchiczne, jak  

i strukturalno-funkcjonalne, zmieniające się w czasie w zależności od siły 

oddziaływań otoczenia. 

Narzędzia badań – do podstawowych narzędzi niniejszego badania należą:  

a) procedury matematyczno-statystyczne (m.in. analiza jednej zmiennej, analiza 

wielozmienna, badanie struktur, analiza korelacji i regresji, dynamika zjawisk); 
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b) opracowanie i analiza wyników bezpośrednich badań ankietowych  

i uzupełniającego wywiadu w społecznościach lokalnych. Kwestionariusz 

ankietowy stanowi zasadniczy element warsztatu badawczego w naukach 

społecznych, umożliwiając bardziej wnikliwe badanie niż ogólnodostępne dane 

statystyczne GUS i US, przedstawia bowiem społeczną złożoność rynku pracy. 

Dane Źródłowe – w celu realizacji zadania badawczego uwzględniono 

następujące grupy źródeł materiałowych: 

a) dane statystyczne GUS i US w Katowicach na poziomie gmin, powiatów oraz 

województw; 

b) dane uzyskane z ankiet i wywiadów; 

c) materiały dotyczące działań Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie rynku 

pracy (m.in. aktywizacja bezrobotnych, plany i strategie rozwoju gminy, 

powiatu, województwa). 

Tak wszechstronna baza informacyjna jest niezbędna nie tylko do 

sformułowania diagnozy rynku pracy, jego uwarunkowań demograficznych  

i społeczno-gospodarczych, przestrzennych, ale także dla sformułowania trendów 

zmian rynku pracy w bliższej i dalszej perspektywie.  

Ponieważ przegląd dotychczasowych badań nad rynkiem pracy stanowi 

przedmiot zainteresowania odrębnego punktu w projekcie, w tym miejscu należy 

zasygnalizować jedynie najistotniejsze kwestie z tym związane. 

 Początek badań rynku pracy obszaru województwa śląskiego to lata 60.  

XX wieku, kiedy to M. Frank (1960) podjął próbę charakterystyki rynku pracy  

w górnictwie węglowym. Z racji gospodarczo-politycznego znaczenia tego sektora, 

także w następnych latach stanowił on przedmiot głównie ekonomicznych analiz 

empiryczno-teoretycznych. Zainteresowania te korespondowały z przygotowanym 

przez W. Mrozek (1965) programem kompleksowych badań przeobrażeń społeczno-

gospodarczych regionu śląskiego. 

 Obok studiów nad strukturą gospodarczą, zmianami zatrudnienia, 

uwarunkowaniami demograficznymi funkcjonowania rynku pracy, ważnym 

elementem stały się dojazdy do pracy. Ten identyfikator zasięgu przestrzennego 

rynku pracy już od początku rejestracji tego zjawiska przez GUS w 1960 r. budził 

coraz większe zainteresowanie badaczy. Wielkoskalowość obszaru konurbacji 

katowickiej, obecność innych złożonych układów osadniczych w tej części kraju czy 

też skala powojennej polityki inwestycyjnej (m.in. lokalizacja Huty Katowice, FSM  

w Tychach i Bielsku-Białej, powstanie Rybnickiego Okręgu Węglowego), przyczyniła 

się do ukształtowania złożonej struktury powiązań rynkowych między 
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miejscowościami województwa, jak również znaczących oddziaływań na obszary 

dalej położone (Runge 1991, 1996). 

 Zainteresowania badawcze rynkiem pracy w okresie posttransformacyjnym 

skupiły się w pierwszej kolejności na kwestii aktywizacji zawodowej, a właściwie na 

pochodnej zmian w gospodarce, tj. zagadnieniu bezrobocia. Z kolei wejście Polski do 

struktur Unii Europejskiej spowodowało ustrukturalizowanie działań praktycznych, 

jak i badawczych w sferze rynku pracy. Oznacza to, iż obok stałego monitoringu 

bezrobocia przez GUS, Urzędy Statystyczne w poszczególnych województwach, 

Urzędy Pracy, także działania badawcze w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego zmierzają do identyfikacji wielkości, zróżnicowania przestrzenno-

strukturalnego czy też uwarunkowań funkcjonowania rynku pracy. Próbą 

omówienia dotychczasowego dorobku w tym względzie jest publikacja J. Runge 

(2008), w której autor zwraca uwagę na obecność kilku wątków problemowych. 

Obok syntetycznych raportów statystycznych (Rynek pracy województwa śląskiego, 

2011), przedmiotem zainteresowań badawczych stały się między innymi kwestie: 

− aktywności zawodowej i zmian struktury pracujących, 

− sytuacji absolwentów szkół ponadpodstawowych na rynku pracy, 

− sytuacja pracujących i bezrobotnych na rynku pracy w podregionach. 

 Pomimo znacznej liczby raportów sygnowanych przez wyżej wymienione 

instytucje, jak również obszernej reprezentacji analiz wykonanych w ośrodkach 

naukowych województwa śląskiego, paradoksalnie wciąż widoczny jest ich 

niedosyt. Wynika to z następujących przesłanek: 

− po pierwsze – zmiany na rynku pracy mają charakter dynamiczny. Dopiero 

wieloletnia retrospekcja badawcza pozwala na próbę określenia zasadniczych 

tendencji przeobrażeń, uwypuklenia zmian o charakterze sezonowym, jak 

i przypadkowym; 

− po drugie – zdecydowana większość opracowań dotyczy jedynie zagadnień 

bezrobocia. Jest to tylko jeden element struktury rynku pracy, ponadto 

wynikowy, zaś przez niektórych badaczy traktowany jako element pozostający 

poza rynkiem. Bycie bezrobotnym to przecież pozostawanie poza sferą 

zatrudnienia; 

− po trzecie – z racji wielorakich uwarunkowań funkcjonowania rynku pracy, 

wartość praktyczną mają tak naprawdę studia zawierające obok diagnozy  

i prognozy, także analizy złożoności wewnątrz- i zewnątrzrynkowych. Prac  

o takim charakterze mamy niedosyt; 
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− i po czwarte – istotne jest także przestrzenne spojrzenie na problem rynku pracy. 

Daje ono możliwość poszukiwania prawidłowości przestrzennych co jest 

szczególnie ważne w polityce lokalnej. 

 Uwzględnienie owych elementów, tj. w miarę możliwości szerokiego 

spojrzenia na strukturę przestrzenno-funkcjonalną rynku pracy obszaru 

województwa śląskiego pozwoli na wykreowanie istotnego narzędzia dobrych 

praktyk dla animatorów działań na rynkach pracy badanego obszaru. 

 

 

1.3. STRUKTURALIZACJA POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO 
 

Tak zarysowane założenia metodologiczne wymagają w kolejnym etapie 

przyjęcia określonej strukturalizacji postępowania badawczego. Z jednej strony 

elementem tej strukturalizacji jest harmonogram działań projektu. Z drugiej zaś 

strony, struktura bloków tematycznych determinuje efekt końcowy działań 

badawczych, tj. publikacje wraz z systemem monitoringu rynków pracy. 

Harmonogram działań stanowi zatem punkt wyjścia do sformułowania pięciu 

podstawowych modułów publikacyjno–aplikacyjnych. W kolejności są to: 
 

Blok 1. Diagnoza rynku pracy województwa śląskiego – uwarunkowania 

demograficzno-społeczne; 

Blok 2.  Diagnoza rynku pracy województwa śląskiego – uwarunkowania 

gospodarcze; 

Blok 3. Typologia rynków pracy w województwie śląskim, a instrumenty 

prawne i programy działań wspomagających – próba bilansu; 

Blok 4.  Perspektywy regionalnego i lokalnych rynków pracy województwa 

śląskiego; 

Blok 5.  Synteza problemu badawczego. Rynek pracy tradycyjnego regionu 

społeczno-gospodarczego – podsumowanie i rekomendacje. 
 

Układ ten nie jest przypadkowy. Punkt wyjścia to diagnoza rynku pracy 

województwa śląskiego obejmującego zarówno uwarunkowania społeczne, jak  

i gospodarcze (blok 1. i 2.). W dalszej kolejności niezbędna jest typologia rynków 

lokalnych, która nie tylko ilustruje skalę ich zróżnicowań, ale także odmienność  

w zakresie instrumentów i sposobu działań na ich obszarze (blok 3.). 

Kolejny 4. blok ma za zadanie nakreślenie perspektyw rynku pracy  

z uwzględnieniem różnego rodzaju wpływu systemu edukacji, mobilności 

przestrzennej, a także szans i zagrożeń wskazanych przez respondentów.  
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Ostatni 5 blok jest próbą syntezy podjętego problemu badawczego. 

Uwzględnia on sformułowanie modelu rozważanego rynku pracy, scenariusze 

przyszłych przemian, prognozę systemów nadwyżkowych i deficytowych, czy też 

wskazania do polityki lokalnej i regionalnej.  

Biorąc pod uwagę dane na koniec 2010 r., to w całym województwie śląskim 

pracowało 1,989 mln osób. Tym samym – w porównaniu z latami wcześniejszymi  

– odnotowano spadek wielkości tej grupy. Szczegółowa charakterystyka przebiegu, 

jak i zróżnicowania przestrzennego dynamiki zmian pracujących w obszarze woj. 

śląskiego została podjęta w publikacji J. Runge (2010). Zwrócono w niej między 

innymi uwagę na konsekwencje procesu transformacji ustrojowo-gospodarczej,  

tj. rolę upadku bądź przekształceń strukturalnych, zjawiska bezrobocia, politykę 

inwestycyjną czy też demograficzne uwarunkowania rynku pracy. Uzyskany obraz 

zmian w wieloleciu 1988-2008 okazał się zróżnicowany zarówno przestrzennie jak  

i czasowo. 

 Z racji koncentracji zaludnienia w centralnej części województwa 

(podregiony: bytomski, gliwicki, tyski, katowicki, sosnowiecki), obejmującej około 

2,5 mln mieszkańców, to właśnie tutaj skupia się aż 64,7% ogółu pracujących  

w województwie. Z tej perspektywy rynki pracy północnej części województwa 

(obszar dawnego woj. częstochowskiego), jak i południowej części (odpowiednio 

dawne woj. bielskie), mają znacznie mniejsze znaczenie w strukturze rynku pracy 

regionu. Co prawda udziały procentowe koncentracji pracujących w obu 

przypadkach są zbliżone (podregion bielski – 19,2%; podregion częstochowski  

– 16,1%), jednak struktura sieci osadniczej i wynikająca z niej struktura funkcjonalna 

ośrodków miejskich jest diametralnie różna.  

W przypadku północnej części województwa mamy do czynienia z dominacją 

centralnie usytuowanej w danym podregionie stolicy – miasta prawie  

240-tysięcznego oraz z szeregiem znacznie mniejszych ośrodków miejskich 

(zwłaszcza małych miast) zlokalizowanych wokół. Słabość sieci osadniczej tej części 

województwa nadal jeszcze stanowi konsekwencję transgranicznego usytuowania  

w czasach zaborów. Wobec słabości własnej bazy ekonomicznej, bliskości konurbacji 

katowickiej, ośrodki podbregionu częstochowskiego mają głównie charakter 

emigracyjny. Słabo zróżnicowana struktura funkcjonalna Częstochowy powoduje 

brak interesujących pomysłów na szeroką aktywizację gospodarczą tej części 

województwa. 

 Z drugiej strony blisko 180-tysięczna Bielsko-Biała cechuje się o wiele 

większym stopniem zdywersyfikowania działalności gospodarczej, z wyraźnie 

widoczną aktywną rolą innych ośrodków tego subregionu. Niebagatelną rolę ma 
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tutaj także wyspecjalizowana funkcja usługowa (turystyka, rekreacja, ochrona 

zdrowia).  

 Dopełnieniem podziału województwa na podregiony jest podregion rybnicki, 

położony w jego południowo-zachodniej części, na styku z Opolszczyzną  

i Republika Czeską. Rozwój gospodarczy tego obszaru wiąże się przede wszystkim  

z powojenną intensywną eksploatacją węgla kamiennego, głównie w rejonie 

Jastrzębia-Zdroju, Pszowa, Rydułtów i Wodzisławia Śląskiego. Potrzeby kadrowe  

w górnictwie spowodowały konieczność rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla 

napływających migrantów. Spektakularnym przykładem zmian gospodarczych jest 

tu Jastrzębie-Zdrój, które do lat 60. XX wieku pełniło rolę znaczącego uzdrowiska. 

Wraz z rozwojem przemysłu górniczego zaistniała konieczność przeniesienia 

dotychczasowej funkcji do Ustronia. Silna monofunkcyjność gospodarcza konurbacji 

rybnickiej niewątpliwie ograniczała w przeszłości możliwość aktywizacji zawodowej 

kobiet. W skład podregionu rybnickiego wchodzi także Ziemia Raciborska  

o odmiennym charakterze gospodarczym, z dużą rolą rolnictwa i przemysłu 

maszynowego.  

 Obserwowane w ostatnich latach procesy – szczególnie w sferze ludnościowej 

(słabnąca dynamika demograficzna, przejawy drugiego przejścia demograficznego, 

wchodzenie w wiek poprodukcyjny roczników powojennego wyżu 

demograficznego, feminizacja, czy też emigracja zagraniczna i jej konsekwencje), 

niewątpliwie rzutują na kondycję lokalnych oraz regionalnego rynku pracy regionu. 

Tym samym badanie rynku pracy musi przebiegać na wielu płaszczyznach, 

uwzględniając wpływ czynników szeroko rozumianego otoczenia. Skala regionalna, 

krajowa oraz globalna są zatem przesłankami do analiz prowadzonych na poziomie 

lokalnym. 

 

 

1.4. GŁÓWNE NURTY BADAWCZE RYNKU PRACY OBSZARU WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO 
 

Z racji uwarunkowań geograficzno-historycznych rynek pracy obszaru 

województwa śląskiego od dawna budził zainteresowanie wielu środowisk badaczy. 

Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym owe zainteresowania były paradoksalnie 

zmiany podziału administracyjnego kraju. Rozpatrywane tutaj województwo 

cechowało się bardzo dużą zmiennością terytorialną, co prowadziło za każdym 

razem do niezbędnego diagnozowania nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej 

(Kłosowski, Runge, 1999; Runge 1996). 
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 Za pierwszą powojenną publikację poświęconą rynkowi pracy uznaje się 

artykuł M. Franka (1960) reprezentujący ekonomiczne spojrzenie na problem 

badawczy. Zasadniczo można wskazać obecność trzech głównych wątków 

problemowych rynku pracy rozpatrywanego tutaj województwa. Są to: 

− po pierwsze – rynek pracy wiodących gałęzi przemysłu, zwłaszcza górnictwa; 

− po drugie – problematyka demograficzno-społecznych uwarunkowań rynku 

pracy; 

− oraz po trzecie – kwestia techniczno-organizacyjna rynku pracy. 

 Kolejność ich wymienienia nie jest przypadkowa, pierwsza grupa prac jest 

relatywnie do pozostałych najliczniejsza. Próby ich szerszego omówienia znajdujemy 

między innymi w publikacjach J. Runge (1996, 2008, 2010). 

 Nie ulega wątpliwości, iż rozpoczęcie transformacji ustrojowej wzmocniło 

zainteresowanie rynkiem pracy, a zwłaszcza nieznanym dotąd oficjalnie 

bezrobociem. Niewątpliwie dostępność danych statystycznych, jak i licznie podjęte 

badania ankietowe (także w samym GUS – BAEL), zaowocowały wieloma 

opracowaniami pokazującymi problem bezrobocia w różnych skalach terytorialnych 

(kraj, województwo, powiaty, gminy), w różnym ujęciu przedmiotowym (m.in. 

bezrobocie młodzieży, kobiet), czy też sugerujące różne metody statystyczne do 

analizy tego zjawiska. 

 Problem bezrobocia traktowano jako jeden z problemów nowej rzeczywistości 

posttransformacyjnej, rzutującej na proces modernizacji społecznej (Niesporek, 

Nurek, 1995). Bezrobocie rzutuje bowiem na warunki i jakość życia, posiada 

powiązania zarówno z gospodarką, jak i modelem edukacji danego regionu 

(Lisowski, 1990). Jeszcze przed transformacją ustrojową ukazała się publikacja 

uznawana przez wielu za inicjację tego typu spojrzenia na kwestie społeczne 

(Frąckiewicz, 1983). Także zmiany dotychczasowego modelu edukacji  

w województwie w kontekście nowych wyzwań na regionalnym rynku pracy stały 

się istotne już w pierwszym etapie transformacji gospodarki (Szczepański, Łuszczuk, 

Tausz, 1999; Rynek pracy…, 2011). 

 Liczba prac, jak i wielodyscyplinarność ujęć badawczych skłaniają do pytania, 

czy niezbędne jest kolejne opracowanie poświęcone rykowi pracy województwa 

śląskiego?  

Analiza dotychczasowego dorobku badawczego, a zwłaszcza opubliko-

wanego w ostatnich kilkunastu latach dowodzi, iż ma on głównie charakter opisowy, 

skupiający się szczególnie na bezrobociu, z dominacją podejścia ekonomicznego. 

Próba szerszego spojrzenia, z uwzględnieniem roli demograficzno-społecznych 

determinant rynku pracy, perspektyw zmian w tym zakresie, czy też propozycji 
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konkretnych działań na rynku pracy na różnym poziomie hierarchicznym są tu 

mniej liczne. 

Podobnie nieproporcjonalne są zainteresowania lokalnymi, czy też 

subregionalnymi rynkami pracy. Uwaga badaczy koncentrowała się przede 

wszystkim na centralnej części województwa (konurbacja katowicka), jak i pewnych 

segmentach rynku (rynek pracy absolwentów, rynek pracy kobiet, rynek pracy osób 

niepełnosprawnych, rynek wiodących sektorów gospodarki, tj. górnictwa  

i hutnictwa). 

W sytuacji zewnętrznego oddziaływania różnorodnych procesów społeczno-

gospodarczych (efekt globalizacji, czy też wejścia Polski to struktur UE), wybiórcze 

spojrzenie na rynek pracy jest mocno dyskusyjne, utrudniające wypracowanie 

działań aplikacyjnych w sferze polityki społecznej, jak i gospodarki przestrzennej. 

Dlatego też przedsięwzięcie badawcze obejmuje zarówno część 

diagnostyczną, wskazanie różnego typu uwarunkowań funkcjonowania tego 

największego strukturalnie, jak i przestrzennie rynku pracy w Polsce. Ważne jest 

również nakreślenie perspektywicznych barier i ograniczeń jego funkcjonowania 

oraz propozycji działań aplikacyjnych. Pozwala to tym samym na kompleksowe 

ujęcie zagadnienia. Przyjęcie czterech podstawowych wymiarów rynku pracy 

(przestrzenny, hierarchiczny, strukturalny, funkcjonalny) umożliwia precyzyjną ich 

analizę na poziomie regionalnym, subregionalny i lokalnym. Pozwala dostrzec 

różnego typu różnice między nimi, jak i dokonać dynamicznej próby ich typologii  

z uwzględnieniem różnych kryteriów społeczno-gospodarczych. Chodzi tu nie tylko 

o pokazanie, które z nich cechują się względnie lepszą bądź gorszą sytuacją rynku 

pracy, ale o zarysowanie skali tego zróżnicowania jak i ich zmian w czasie. Istotne 

jest bowiem to, czy odnotowujemy upodabnianie się rynków do siebie (i w jakim 

zakresie), czy też narastanie różnic między nimi. 

Z kolei przeprowadzenie badań ankietowych ma za zadanie nie tylko 

zweryfikowanie danych statystycznych o rynku pracy na poziomie lokalnym, ale 

przede wszystkim skonfrontowanie poglądów różnych środowisk lokalnych co do 

dotychczasowych, jak i możliwych działań na rynku pracy, skłonności do 

współdziałania w tym zakresie. Społeczny wymiar rynku pracy jest bowiem równie 

ważny jak gospodarczy. 

 

 

  



 

19 
 

1.5. ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO 
 

 Tak sformułowane składowe syntezy są z jednej strony poszerzeniem 

tradycyjnego ujęcia typu: podsumowanie i wnioski, zaś z drugiej strony w dużej 

mierze obejmują aplikacyjny charakter projektu. Owa aplikacyjność obejmuje nie 

tylko scenariusze i prognozę, ale także konstrukcję komputerowego modelu rynku 

pracy, który stanowiłby narzędzie analitycznego działania w sferze monitorowania 

sytuacji na lokalnych rynkach pracy województwa śląskiego. 

 

1.5.1. BADANIA ANKIETOWE 

 

Badanie tego typu adresowane było z jednej strony do pracodawców, zaś  

z drugiej strony do samorządów lokalnych. 

W pierwszym przypadku dobór 200 elementowej, wielokryterialnej,  

a zarazem reprezentatywnej próby został oparty na danych systemu REGON. 

Chodziło o to, aby z ogółu podmiotów gospodarczych działających w województwie 

śląskim wylosować próbę reprezentatywną dla spektrum zróżnicowań 

przestrzennych oraz wielkościowo-funkcjonalnych owych podmiotów. Sama 

procedura losowania została wykonana przez Urząd Statystyczny w Katowicach. 

Ankieta dla przedsiębiorców obejmuje 55 pytań, zgrupowane w następujące 

bloki (rozdział VI niniejszego opracowania): 

− metryczka respondenta, 

− ocena sytuacji firmy/charakterystyka firmy, 

− wynagrodzenia, 

− plany zatrudnienia, 

− kursy/szkolenia, 

− prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, innowacje, 

− inwestycje i współpraca z innymi podmiotami, 

− ocena rynku pracy i aktualnej sytuacji gospodarczej. 

  Metryczka zawiera podstawowe informacje na temat nazwy, lokalizacji, typu 

działalności, formy organizacyjno-prawnej, jak i wielkości zatrudnianych. 

 Ocena sytuacji firmy – pozwala ocenić bieżącą kondycję finansowo-

organizacyjną firmy, a przy tej okazji często nieuświadomione możliwości 

reagowania na trudne sytuacje. Ważnym elementem tego bloku jest także informacja 

na temat zewnętrznego wspomagania działalności gospodarczej poprzez 

pozyskiwanie środków z innych źródeł. 
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  Charakterystyka zatrudnianych – pozwala ocenić kondycję firmy pod 

względem zasobów pracy, ruchliwości pracowniczej, posiadanych przez załogę 

kwalifikacji zawodowych, czy też zewnętrznego oddziaływania firmy z uwagi na 

dojazdy do pracy. Stabilność załogi, jej kapitał zawodowy są niezmiernie istotne, 

zarówno w bieżącej działalności jak i w dużej mierze determinują perspektywy 

firmy. 

  Wynagrodzenia – ważnym dopełnieniem wcześniejszych informacji są dane 

dotyczące wynagrodzeń. Stanowią one istotny element atrakcyjności ekonomicznej 

firmy. 

  Plany zatrudnienia – informacje na ten temat pozwalają na określenie stopnia 

kreowania przez firmę planów (strategii) dalszych przemian, zwłaszcza w sytuacji 

możliwych ograniczeń podażowo-popytowych na rynku pracy. Konfrontacja ogólnej 

kondycji firmy, planów jej dalszych przeobrażeń, z rzeczywistością krajowego  

i regionalnego rynku pracy stanowią istotny składnik niniejszej analizy. 

   Kursy/szkolenia – wiedza na ten temat to kolejne dopełnienie obrazu 

kształtowania kapitału zawodowego w firmie. 

  Prowadzone prace badawczo-rozwojowe, innowacje – kształtowanie kapitału 

zawodowego realizowane jest również w drodze prac badawczo-innowacyjnych, 

czego konsekwencją mogą być rejestrowane nowe technologie. 

  Inwestycje i współpraca z innymi podmiotami – ostatnim elementem  

w ankiecie są informacje na temat rodzaju i zakresu współpracy z innymi firmami. 

  W celu weryfikacji pytań zawartych w kwestionariuszu niezbędne były 

wcześniejsze badania pilotażowe. Przeprowadzone one zostały na losowej próbie  

20 firm. Pozwoliło to na wyeliminowanie ewentualnych niedoskonałości 

kwestionariusza. 

  Drugim zasadniczym elementem badań ankietowych jest kwestionariusz 

adresowany do samorządu terytorialnego. Jego celem jest najogólniej uzyskanie 

informacji na temat roli tego organu w kreowaniu rynku pracy. Formularz obejmuje 

7 pytań problemowych, wielowątkowych, dotykających z jednej strony 

ewentualnego kreowania wizerunku gminy aktywnej, przezwyciężającej różnego 

typu problemy rynku pracy, zaś z drugiej strony praktycznego działania w tym 

zakresie (teoria a praktyka). Nie zawsze te dwie sfery – deklaratywna i wymierna, są 

kompatybilne. Pytania dotyczą też liczby zatrudnionych w samorządzie 

terytorialnym, ze wskazaniem oczekiwanych trendów zmian kadrowych. Ponadto 

ankieta ma za zadanie określić ocenę aktualnej i przyszłej sytuacji na lokalnym 

i regionalnym rynku pracy z punktu widzenia władz lokalnych. 
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1.5.2. BADANIA W OPARCIU O BIEŻĄCĄ SPRAWOZDAWCZOŚĆ STATYSTYCZNĄ 

 

Istotnym zasobem danych o rynku pracy jest również bieżąca 

sprawozdawczość statystyczna. Informacje na temat wielkości pracujących, 

mobilności siły roboczej, podmiotów gospodarczych, bezrobocia, czy też 

demograficzno-społecznych uwarunkowań rynku pracy znajdujemy w różnego typu 

źródłach. Do najważniejszych z nich należą materiały pozyskane w: 

−  urzędach statystycznych, 

−  urzędach pracy, 

−  urzędach gmin, 

−  czy też w przedsiębiorstwach. 

Stopień szczegółowości owych materiałów jest różny – dotyczy to zarówno 

wymiaru przestrzennego, jak i czasowego. Nie wszystkie informacje, które tworzą 

podstawowy zasób wiedzy o rynku pracy są dostępne na poziomie NTS-5 (gmina). 

Dotyczy to chociażby wynagrodzeń, bądź danych o małych firmach (zatrudniających 

do 9 osób). 

Z wielu badań wynika, iż właściwie sektor małych firm jest nie tylko 

najliczniej reprezentowany w gospodarce, ale również najbardziej mobilny  

w zakresie prowadzonej działalności. Tymczasem wiedza na ten temat jest 

paradoksalnie szczątkowa, uzyskiwana najczęściej droga badań ankietowych. 

Skala konurbacji katowickiej, ale również pozostałych układów i ośrodków 

osadniczych województwa śląskiego, uniemożliwia kompleksowe badanie w ten 

właśnie sposób. 

Pomimo wielkości instytucji kreujących wiedzę o rynku pracy, uzyskiwany 

materiał jest nierówny co do możliwej przydatności merytorycznej. Dlatego też 

ważne jest dopełnienie tego typu źródła materiałowego informacjami zebranymi  

w drodze badań ankietowych. 

Szczególnie newralgicznym elementem jest informacja pozyskiwana 

bezpośrednio w terenie w poszczególnych podmiotach gospodarczych. 

Zróżnicowanie form własności, wielkości i rodzaju działalności, ale także – co 

szczególnie rzutuje na pozyskiwanie danych – kondycja firm, to podstawowa 

kategoria całego spektrum działalności gospodarczej. Okres transformacji  

i postransformacyjny ujawniają szerokie zróżnicowanie zachowań firm wobec osób  

i instytucji działających w sferze badawczej – od szerokiej współpracy, poprzez 

urzędowa poprawność, aż po niechęć w udostępnianiu materiałów do analizy rynku 

pracy. 
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Ta ostatnia postawa wynika z różnych przesłanek, nie zawsze 

podyktowanych tzw. dobrem firmy. Wydaje się jednak, iż niedostatek rozwiązań 

systemowych, tworzących ramy dostępności jest tutaj najważniejszy. Niezbędna jest 

bowiem wiedza o zróżnicowaniach przestrzennych (województwo, powiat, gmina), 

jak i rodzajowo-wielkościowych (małe, średnie i wielkie przedsiębiorstwa). Jest to 

tzw. kanon wiedzy podstawowej, ułatwiający nie tylko diagnozowanie rynku pracy, 

ale stanowiący przesłanki do działań praktycznych. Tylko taka wiedza o rynku pracy 

ma sens w świetle jego różnego typu uwarunkowań, jak i przewidywanych tendencji 

dalszych przemian. 

 

 

1.6. OGRANICZENIA BADAŃ RYNKU PRACY 
 

Rynek pracy to ważna dziedzina gospodarki, wiążąca pracodawców  

z gospodarstwami domowymi. Jako miejsce styku gospodarki i wymiaru życia 

społecznego, wymaga kompleksowego i szerokiego spojrzenia. W tej sytuacji 

diagnostyka rynku pracy musi wybiegać znacznie poza kategorie pracujących  

i bezrobotnych. Powinna obejmować zmiany demograficzne, migracje, rynek 

mieszkaniowy, warunki życia, edukację oraz powiązania komunikacyjne. 

Opierając się na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r.  

w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013, można 

rozpoznać m.in. zakres tematyczny, podmiotowy a także koszty poszczególnych 

programów dotyczących rynku pracy.  

Wynika z niego, że w 2013 roku koszty statystyki publicznej w zakresie rynku 

pracy przekroczą kwotę 52 mln złotych (tab. 1.1). Gdyby doliczyć jeszcze środki 

potrzebne na realizację statystyki z działu wynagrodzenia, koszty pracy  

i świadczenia społeczne, łączne nakłady przekroczyłyby kwotę 55 mln złotych. 

Zdecydowanie najdroższym tematem jest badanie aktywności ekonomicznej 

ludności (BAEL), które kosztuje przeszło 37 mln złotych. Opiera się ono na badaniu 

54,7 tys. wylosowanych mieszkań. 

Drugie z bardzo istotnych źródeł dotyczy pracujących w gospodarce 

narodowej. Opiera się ono o badanie pełne podmiotów o liczbie pracujących  

50 osób i więcej, badanie pełne roczne w grupie podmiotów 10–49 pracujących oraz 

5% próbie w grupie podmiotów zatrudniających do 9 osób. Oznacza to, że dostępna 

informacja o liczbie pracujących jest tylko wartością szacunkową.  
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Tab. 1.1. Zestawienie tematów i kosztów badań statystyki publicznej w 2013 roku  

z zakresu rynku pracy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. 

w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2013 rok 

 

Ponadto informacje pozyskane w systemie BAEL oraz poprzez podmioty 

gospodarcze nie są kompatybilne, ze względu na różnice metodologiczne  

w definiowaniu pojęcia pracującego i bezrobotnego1. Zasadnicza różnica 

metodologiczna polega na tym, że badanie BAEL koncentruje się na fakcie 

wykonywania lub niewykonywania pracy, zaś poprzez sprawozdawczość 

podmiotów akcent pada na kwestię formalną posiadania lub nieposiadania pracy. 

Wyraźną różnicą, istotną z punktu dzisiejszego rynku pracy jest zaliczenie do 

pracujących w badaniu BAEL osób pracujących na umowę zlecenie lub dzieło, które 

w badaniu poprzez przedsiębiorstwa są traktowane jako niepracujące. 
                                                           
1 Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, 2008, Departament Pracy i Warunków Życia, 
GUS, s. 23-25. 

Temat badania Prowadzący badanie 
Koszty i sposób 

finansowania 

Badanie aktywności ekonomicznej 

ludności (BAEL) 

Prezes GUS 37 220 600 zł – budżet GUS 

Pracujący w gospodarce narodowej Prezes GUS 3 297 400 zł – budżet GUS 

Zatrudnienie, wydatki na 

wynagrodzenia w państwowej sferze 

budżetowej 

Minister właściwy do spraw 

budżetu, finansów publicznych 

Prezes GUS 

62 200 zł – budżet GUS 

 

Wolne miejsca pracy Prezes GUS 2 608 300 zł – budżet GUS 

Bezrobotni i poszukujący pracy 

zarejestrowani w urzędach pracy 

Minister właściwy do spraw 

pracy 

Prezes GUS 

948 800 zł – budżet GUS 

296 000 zł – budżet MPiPS 

200 000 zł – środki PFRON 

Warunki pracy Prezes GUS 1 753 100 zł – budżet GUS 

Wypadki przy pracy Prezes GUS 4 119 900 zł – budżet GUS 

Strajki. Spory zbiorowe Prezes GUS 140 600 zł – budżet GUS 

Czas pracy Prezes GUS 117 800 zł – budżet GUS 

Zezwolenia na pracę cudzoziemców  

w RP 

Minister właściwy do spraw 

pracy Prezes GUS 

50 000 zł – budżet MPiPS 

23 200 zł – budżet GUS 

Instytucjonalna obsługa rynku pracy 

 

Minister właściwy do spraw 

pracy 

61 175 zł – budżet MPiPS 

Wypadki przy pracy i problemy 

zdrowotne związane z pracą 

Prezes GUS 1 072 700 zł – budżet GUS 

Osoby powyżej 50. roku życia na 

rynku pracy 

Prezes GUS 103 100 zł – budżet GUS 

Ogółem badania z zakresu rynku pracy: 52 074 875 
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W praktyce oznacza to, że źródła GUS podają różną liczbę pracujących  

w zależności od sposobu pozyskania danych. Można to zobrazować na przykładzie 

województwa śląskiego, gdzie różnice wynoszą od 19 do 24% (tab. 1.2). Jeszcze inną 

wartość podaje NSP z 2011 roku, określając liczbę pracujących na 1751 tys. osób.  

W skali Polski różnica pomiędzy liczbą pracujących według BAEL oraz badaniami 

przedsiębiorstw wnosi ponad 1 mln pracujących.  

 

Tab. 1.2. Liczba pracujących w województwie śląskim w latach 2008–2010 według 

danych GUS 

Lata Badanie poprzez firmy BAEL REGON 
Różnica 

[Max – Min] 

2008 1 633 tys. 1 821 tys. 1 948 tys. 24% 

2009 1 593 tys. 1 856 tys. 1 978 tys. 22% 

2010 1 637 tys. 1 863 tys. 1 989 tys. 19% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Informacje te są uzupełniane danymi pochodzącymi z Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP), oraz Powszechnego Spisu Rolnego (PSR). 

Również badanie w oparciu o próbę powoduje spore ograniczenia, gdyż jej 

wielkość upoważnia do wykazania zróżnicowań przestrzennych prawie wyłącznie 

na poziomie NTS-2. W efekcie dostępne dane dotyczą wyłącznie poziomu 

wojewódzkiego, ewentualnie pracujących według głównych sekcji na poziomie 

podregionów NTS-3. Dane o charakterze lokalnym są bardzo mało wartościowe, 

gdyż pomijają pracujących w podmiotach do 9 osób, co wyklucza najliczniejszą 

grupę firm. Tworzony na ich podstawie obraz lokalnych rynków pracy może bardzo 

różnić się od rzeczywistości, szczególnie w jednostkach w których większość miejsc 

pracy tworzy drobny sektor usługowy np. w gminach o profilu turystycznym. 

GUS dysponuje również informacjami z tzw. bazy REGON. Zbiór ten 

obejmuje wszystkie podmioty w układzie gmin z podziałem na wielkość i sekcje 

PKD. Niestety są to wyłącznie dane deklaratywne wskazywane na etapie zakładania 

firmy. Dalszych zmian stanu zatrudnienia system ten już nie ujmuje, chyba  

że podmiot samodzielnie złoży korektę tych danych. Ponadto dane z bazy REGON 

w niektórych przypadkach mogą być objęte tzw. tajemnicą statystyczną. Zasób ten 

jest udostępniany w trybie zamówień odpłatnych.  

Kolejną niewiadomą rynku pracy jest poziom pracujących w rolnictwie. Dane 

w tym zakresie pochodzą m.in. ze spisów rolnych. W wielu przypadkach zaliczenie 

osób do pracujących w rolnictwie z tytułu zamieszkiwania w gospodarstwie rolnym, 

w sytuacji gdy gospodarstwo jest nietowarowe nie oddaje faktycznego miejsca pracy, 
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a często generuje tzw. bezrobocie ukryte. Tezę tą potwierdza niski udział 

wytwarzania PKB w rolnictwie, w stosunku do odsetka osób pracujących w tym 

sektorze. Procesem odwrotnym jest rejestrowanie się w rolnictwie osób 

prowadzących inną działalność gospodarczą, ze względu na atrakcyjność składek 

KRUS względem obciążeń ubezpieczenia w ZUS. Województwo śląskie posiada 

niski udział pracujących w rolnictwie, tym niemniej dla części lokalnych rynków 

sektor ten odgrywa bardzo istotną rolę. 

Jak już pisano wyżej, wielką niedogodnością analiz jest wyjęcie poza nawias 

statystyki danych o podmiotach małych do 9 pracujących. Chodzi nie tylko o samą 

liczbę pracujących, ale również o przeciętne wynagrodzenie. W konsekwencji brak 

jest precyzyjnej informacji o zróżnicowaniu przestrzennym poziomu dochodów 

ludności. Brakuje monitoringu zatrudnienia w małych firmach, mimo że wiele 

strategii wskazuje tą właśnie grupę podmiotów jako szczególnie istotny segment 

gospodarki. 

Dużą niewiadomą jest kwestia oceny oddziaływania rynków pracy. 

Wykorzystany iloraz liczby przyjeżdżających do pracy i wyjeżdżających za pracą  

w innej gminie dostępny jest wyłącznie dla 2006 roku. Informacji takich nie 

dostarczają wyniki NSP z 2011 roku, dlatego można dokonać wyłącznie zestawień 

retrospektywnych opierając na wcześniejszych spisach powszechnych.  

Poważne problemy napotykamy również przy próbie oceny strony popytowej 

rynku pracy. Informacje pozwalające na ocenę kondycji ekonomicznej 

przedsiębiorstw możemy pozyskać dopiero na poziomie województwa. Podobna 

sytuacja ma miejsce w zakresie kategorii rachunków narodowych, w przypadku 

których tylko nieliczne dane podawane są na poziomie podregionu NTS-3. 

Wyklucza to praktycznie możliwość pogłębionych analiz zróżnicowań 

wewnątrzwojewódzkich.  

Efekt poniższej konstrukcji sytemu jest taki, że nie ma dostępnych pełnych 

danych pozwalających śledzić stan i procesy na lokalnych rynkach pracy. Wymagane 

są w tym względzie zmiany systemowe w pozyskaniu informacji o rynku pracy  

i gospodarce. Weryfikacji wymaga działanie GUS w temacie wskazania liczby 

pracujących i miejsc pracy. Wydaje się konieczne większe wykorzystanie danych 

będących w posiadaniu służb publicznych takich jak ZUS, KRUS czy Urzędy 

Skarbowe. Rozwiązaniem nie jest generowanie nowych badań reprezentacyjnych,  

a wykorzystanie danych z istniejących systemów. Przewagą takich informacji jest ich 

standaryzacja oraz większa wiarygodność. W przypadku badań ankietowych zawsze 

pojawia się element subiektywizmu, niezrozumienia pytania czy ryzyko 

przypadkowej nieprzemyślanej odpowiedzi.  
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Prognozowanie zmian gospodarczych oraz kierunków przekształceń rynku 

pracy w oparciu o aktualnie dostępny materiał diagnostyczny jest dalece wątpliwe. 

Podstawą predykcji bezwzględnie musi być precyzyjna diagnoza stanu wyjściowego. 

Przewidywania stanów przyszłych wymagają również kompletności danych dla 

szeregów czasowych, co umożliwia uchwycenie pewnych trendów. Akcentowane na 

dzisiaj postulaty rozwoju obserwatoriów rynku pracy - z założenia słuszne - mają 

rację bytu wyłącznie po gruntownej rewizji systemu zbierania i udostępniania 

danych. Kwestię tą powinno rozwiązywać się systemowo na poziomie krajowym, 

aby doprowadzić do sytuacji porównywalności zbiorów. Z pewnością system ten 

musi uwzględniać założenia nomenklatury danych w UE.  

W tym miejscu warto rekomendować powszechność i nieodpłatność dostępu 

do tej wiedzy. Z naturalnych przyczyn informacje te potrzebne są władzom 

samorządowym i rządowym, instytucjom rynku pracy, ale również swoje strategie 

na tej podstawie chciałyby modelować przedsiębiorstwa oraz aktualni i potencjalni 

pracobiorcy.  

Dynamicznie zmieniająca się gospodarka rynkowa oraz wpływ tendencji 

globalnych powoduje, że stworzony system będzie wymagał ciągłego monitoringu  

i korekt. 

 

 

1.7. METODOLOGIA SZACOWANIA LICZBY PRACUJĄCYCH 
 

W opracowaniu dotyczącym rynków pracy niezwykle istotna jest 

identyfikacja wszystkich jego elementów, a takim niewątpliwie jest liczba 

pracujących. Wydawałoby się, że pozyskanie danych o liczbie pracujących jest 

sprawą banalnie prostą i ogranicza się do odszukania odpowiednich tabel  

w rocznikach statystycznych GUS lub skorzystania np. z Banku Danych Lokalnych 

GUS. Sprawa jest jednak znacznie bardziej skomplikowana, gdyż w tych źródłach  

– oczywiście - znajdziemy takie informacje, ale jedynie w odniesieniu do części 

pracujących, związanych z podmiotami gospodarczymi zatrudniającymi powyżej  

9 pracowników. Jest to duży problem wiedząc, że to właśnie mikrofirmy 

zatrudniające do 9 osób stanowią zdecydowaną większość podmiotów 

gospodarczych. Wystarczy wspomnieć, że w 2011 r. na 481635 działających  

w województwie podmiotów gospodarczych, aż 425614 tj. 88,4% zatrudniała właśnie 

do 9 pracowników (Zmiany struktury…, 2012). W oficjalnej statystyce ta grupa 

niestety nie jest uwzględniana. 
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Innym istotnym mankamentem tych danych jest to, że nie obejmują one 

informacji o pracujących w rolnictwie indywidualnym. Co prawda, zwłaszcza  

w takim regionie jak województwo śląskie rolnictwo odgrywa niewielką rolę i liczba 

pracujących w tym sektorze jest relatywnie niewielka (na poziomie wojewódzkim), 

tym niemniej rolnictwo może mieć istotne znaczenie na poziomie lokalnym, 

zwłaszcza w niektórych gminach wiejskich. Tym samym brak takich informacji  

w sposób oczywisty może zmienić rzeczywisty obraz ich rynków pracy. 

Biorąc pod uwagę te ograniczenia, podjęto działania, które przynajmniej 

częściowo mają na zadanie eliminację głównych problemów oficjalnych danych 

dotyczących pracujących. Polegały one na: 

1. By uzyskać informacje o wszystkich pracujących zakupiono w Urzędzie 

Statystycznym w Katowicach bazę danych o pracujących w podmiotach 

gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON. Baza ta ma jednak kilka 

zasadniczych wad: 

− po pierwsze – przeszacowuje nieco ogólną liczbę pracujących (porównaj inne 

materiały w tej części opracowania); 

− po drugie – stwarza duże problemy przy analizach pracujących na poziomie 

lokalnym.  

Wynika to ze sposobu rejestracji i charakteru podmiotów gospodarczych  

w systemie REGON. Podmioty rejestrowane są w miejscu siedziby firmy i to tu 

właśnie przypisywani są wszyscy pracujący niezależnie od ich faktycznego miejsca 

pracy. Tym samym w dużych podmiotach gospodarczych posiadających zakłady 

zlokalizowane w kilku gminach, zostają oni ujęci jedynie w miejscu rejestracji spółki. 

W związku z tym w niektórych gminach (zwłaszcza tych dużych) pracujących jest  

de facto „zbyt dużo” (dotyczyło to zwłaszcza Katowic), podczas gdy w mniejszych 

gminach jest ich po prostu „zbyt mało”. Problem jest szczególnie istotny  

w przypadku dużych przedsiębiorstw wielozakładowych i sieciowych.  

W odniesieniu do województwa śląskiego dotyczy to głównie spółek węglowych, 

gdyż każda z kopalń z reguły zatrudnia po 3–4 tys. osób. Te dane mogą całkowicie 

zmienić rozmiary lokalnego rynku pracy i jego charakter. Dla przykładu, takie 

miasta jak Bieruń czy Lędziny w „surowych” danych wychodziły jako miasta  

o dominacji usług, podczas gdy ogólnie wiadomo, że o ich charakterze decydują 

zlokalizowane tam kopalnie węgla kamiennego.  

Dlatego by ograniczyć ten problem (nie jest możliwe całkowite 

wyeliminowanie go) w przypadku kilku dużych spółek – Kompanii Węglowej S.A., 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz 

Fiata Auto Poland S.A. – dla których możliwe było pozyskanie danych  
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o zatrudnieniu w konkretnych zakładach, dokonano odpowiedniej korekty 

pracujących w gminach. Oczywiście nie wyeliminowało to całkowicie problemu,  

ale z pewnością znacznie go złagodziło.  

Jak to zostało zasygnalizowane powyżej procedurę korekty przeprowadzono 

tylko dla kilku największych podmiotów. Błędy tego typu mogą pogłębić się 

schodząc na bardziej szczegółowe poziomy danych np. sekcji. Tutaj brak lub 

nadmiar choćby tylko jednego dużego zakładu może całkowicie zmienić charakter 

gospodarczy gminy. Dlatego, by nie popełniać tego typu błędów zrezygnowano 

całkowicie z analizy struktury pracujących w układzie sekcji i na poziomie gmin. 

2. By pozyskać dane o pracujących w rolnictwie indywidualnym, dokonano 

szacunków liczby pracujących wykorzystując materiały Powszechnych Spisów 

Rolnych z 2002 i 2010 r. Były to dane o indywidualnych gospodarstwach rolnych  

o powierzchni powyżej 1 ha, które prowadziły działalność rolniczą. Każdemu z tych 

gospodarstw przypisano jedną osobę pracującą, niezależnie czy produkcja odbywała 

się wyłącznie i głównie na potrzeby własne, czy też przeznaczona była głównie na 

rynek. 

Stąd w miarę pełne dane o pracujących dotyczą jedynie 2002 i 2010 r. Dlatego 

głównie dla tych dwóch przekrojów czasowych przeprowadzana będzie analiza  

w której wykorzystane zostaną dane dotyczące liczby pracujących. 

 

 

1.8. INSTRUMENTY I PROGRAMY DZIAŁAŃ NA RYNKU PRACY – PRÓBA 

BILANSU DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 

 Mówiąc o instrumentach i programach działań na rynku pracy konieczne jest 

krótkie przypomnienie podstawowych pojęć z punktu widzenia zarówno nauk 

ekonomicznych, jak i geograficznych. 

 Podstawowe kwestie terminologiczne. Rynek pracy jest jedną  

z podstawowych kategorii zjawisk w gospodarce, będącą przedmiotem 

zainteresowania nie tylko nauk ekonomicznych. Najczęściej rynek pracy 

definiowany jest jako ogół relacji między pracodawcami a pracobiorcami na tle 

wymiany świadczeń pracy za płacę (m.in. Hasińska, 1991, 1993; Kramer, 1995; 

Smandek, 1993). W ekonomicznej teorii rynku pracy zwraca się przede wszystkim 

uwagę na (Runge J., 1996): 

− teorię zatrudnienia, akumulacji, cen, 

− relacje między poziomem płac, inflacją a bezrobociem,  

− czy też teorię struktury rynku pracy. 
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 Obok badania zatrudnienia w gospodarce (podaż pracy, popyt na pracę, 

model równowagi na rynku pracy, poziom płac a rozmiary zatrudnienia) 

znajdujemy w naukach ekonomicznych także: 

− koncepcję rynku pracy J.M. Keynesa (analiza wydatków konsumpcyjnych, 

poziom oszczędności mieszkańców, wydatków inwestycyjnych i skala rynku 

pieniężnego), 

− czy tez teorie struktury rynku pracy (m.in. teoria rynku dualnego, segmentacji 

rynku pracy, teoria poszukiwań na rynku pracy).  

 Niezależnie od ujęć ekonomicznych rynek pracy stanowi także przedmiot 

badań nauk społecznych, czy też geograficznych (geografia społeczno-ekonomiczna). 

Wynika to zarówno ze złożoności zagadnień i koniecznych w wielu przypadkach 

odwołań do innych nauk. Sama tylko złożoność rynku pracy może oznaczać 

konieczność jego analizy na poziomie: elementarnym (pojedynczy zakład pracy), 

lokalnym (gmina, powiat), regionalnym (województwo), krajowym, a nawet 

międzynarodowym. A zatem określenie skali terytorialnej funkcjonowania rynku 

pracy to identyfikacja jego wymiaru przestrzennego. Najczęściej wykorzystywanym 

miernikiem skali terytorialnej rynku pracy są zasięgi dojazdów do pracy. Pozwalają 

one na wyznaczenie granicy wpływu każdego rynku na obszary otaczające, jak  

i dalej usytuowane.  

 Kolejny wymiar – hierarchiczny, wynika ze stopnia koncentracji pracujących 

na danym rynku, bowiem jest to skala przewyższenia przyjazdów nad wyjazdami do 

pracy danego rynku. 

 Wymiar strukturalny wskazuje na stopień złożoności rynku, na możliwości 

identyfikacji określonych segmentów owego rynku. Dysponowanie informacjami  

o liczbie pracujących w poszczególnych działach, sekcjach gospodarki, liczbie  

i rodzajach podmiotów gospodarczych, zróżnicowaniu bezrobotnych, jak i liczby 

osób wchodzących na rynek pracy, pozwala zidentyfikować określone segmenty 

rynku. 

Z kolei funkcjonalny wymiar rynku to określenie jego roli gospodarczej 

względem otoczenia, jak i względem szerszego tła regionalnego, bądź krajowego. 

Takie widzenie rynku pracy jest niewątpliwie pełniejsze od wyłącznie 

ekonomicznych jego aspektów. 

  

Rynek pracy obszaru województwa śląskiego w dotychczasowych badaniach 

naukowych. Zainteresowania badawcze rynkiem pracy pojawiają się w latach 60.  

XX wieku wraz z intensyfikacją działalności gospodarczej, zwłaszcza górnictwa 

węglowego. Eksploatacja ta w obszarze Zagłębia Górnośląskiego rozpoczęła się  
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w drugiej połowie XVIII wieku, zaś z biegiem czasu nabierała coraz większego 

znaczenia. I tak, tylko w latach 1801–1810 wydobycie tego surowca wyniosło  

w wzmiankowanym Zagłębiu 71,2 tys. ton, w latach 1811–1820 125,2 tys. ton,  

w latach 1821–1830 280,4 tys. ton, w latach 1831–1840 340,7 tys. ton, zaś w okresie 

1841–1850 już 782,8 tys. ton. Wzrost ten – kontynuowany dynamicznie w kolejnych 

latach – sięgnął maksymalnie 193 mln ton w 1988 roku.  

Usytuowanie zasobów na słabo zaludnionym pograniczu Śląska i Małopolski 

wymagało znacznej imigracji pracowników spoza obszaru już od połowy  

XVIII wieku. Nie dziwi zatem fakt, iż początki zainteresowań badawczych rynkiem 

pracy obszaru województwa śląskiego wiążą się z górnictwem węglowym (Frank, 

1960). Szczególnie ważne w świetle założeń rozwojowych stają się kwestie 

zatrudnienia i jego zmian strukturalno-przestrzennych jak i dojazdów do pracy 

(m.in. Dziadek M., Dziadek S., 1988; Jakubczyk, 1961, 1964; Krzyżanowski, 1980; 

Mielecka, 1977; Nowara, 1971; Szewczyk, 1966, 1967; Wiesner, 1964, 1975, 1986, 1992).  

Istotną determinantą każdego rynku pracy są jego uwarunkowania 

ekonomiczne i demograficzno-społeczne. W tym przypadku aż trzy wzajemnie 

dopełniające się dyscypliny przyczyniały się do rozpoznawania owych problemów 

w okresie powojennym. Najszerszy nurt badań reprezentują tutaj nauki 

ekonomiczne. Opracowania tego typu zostały szeroko omówione między innymi  

w publikacjach J. Runge (1991, 1996, 2010). Nurt demograficzno-społeczny, związany 

zwłaszcza z identyfikacją wielkości zasobów pracy, rolą zmian w strukturach  

i procesach ludnościowych w kształtowaniu rynku pracy, obecny jest w regionie 

także od lat 60. XX wieku (m.in. Gruszczyński, 2006; Jacimirski, 1961, 1963, 1964, 

1973; Frąckiewicz, 1988, 1992, 1996; Frąckiewicz, Źrałek, 2000; Muster, 2009a, 2011; 

Rączaszek, 1980). Geograficzny nurt badań nad rynkiem pracy obszaru omawianego 

województwa pojawił się dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, co związane 

było z powołaniem w strukturze Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk o Ziemi. 

Badania rozpoczęto od analizy struktury zatrudnienia i dojazdów do pracy (Runge, 

1987, 1991), a następnie sformułowano model struktury rynku pracy tradycyjnego 

regionu społeczno-ekonomicznego (Runge J., 1996) w oparciu o ideę terytorialnego 

systemu społecznego Z. Chojnickiego (1988). Traktowanie rynku pracy  

w kategoriach systemowych pozwala nie tylko na identyfikację jego składowych, ale 

także elementów otoczenia (Runge J., 1996). Współpraca z Urzędem Statystycznym 

w Katowicach nad syntezą przemian demograficzno-społecznych obszaru 

województwa śląskiego w latach 1988-2008 pozwoliła na poszerzenie owej koncepcji 

badawczej (Runge J., 2010). Traktowanie rynku pracy w czterech wymiarach,  

tj. przestrzennym, hierarchicznym, strukturalnym i funkcjonalnym, ułatwia 
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uchwycenie prawidłowości terytorialnych w kształtowaniu się zależności z jednej 

strony – między składowymi rynku pracy, zaś z drugiej strony – między rynkiem  

a jego otoczeniem. Z uwagi na znaczną dynamikę zmian składowych rynku pracy 

istotne jest także ich stałe monitorowanie i prognozowanie.  

 

Instrumenty rynku pracy. Rynek pracy to nie tylko identyfikacja jego 

składowych dla celów poznawczych, to także działania na rzecz równowagi między 

stroną podażową a popytową. Niezbędne są zatem na wstępie określone 

instrumenty prawne. Według stanu prawnego na dzień 1.01.2013 r. podstawą jest 

Ustawa dotycząca promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia z dnia  

20.04.2004 r. wraz z jej późniejszymi zmianami. Obszerny, ponad 100-stronnicowy 

tekst Ustawy zawiera 23 rozdziały. Są nimi kolejno następujące zagadnienia:  

− przepisy ogólne, 

− polityka rynku pracy, 

− instytucje rynku pracy, 

− publiczne służby zatrudnienia, 

− Ochotnicze Hufce Pracy, 

− agencje zatrudnienia, 

− instytucje szkoleniowe, 

− dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy, 

− rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego 

wsparcia, 

− usługi rynku pracy, 

− instrumenty rynku pracy, 

− świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy, 

− programy specjalne, 

− instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, 

− świadczenia dla bezrobotnych, 

− podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz 

wykonywanie pracy przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, 

− pracownicy publicznych służb zatrudnienia, 

− Fundusz Pracy, 

− nadzór i kontrola, 

− odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom Ustawy, 

− zmiany w przepisach obowiązujących, 

− przepisy przejściowe, 

− przepisy końcowe. 
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 Jak zapisano w Ustawie (rozdział 2. Polityka rynku pracy, art. 3) zadania 

państwa w zakresie rynku pracy, tj. promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków 

bezrobocia określone są w ramach Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, 

a przygotowywanego przez Radę Ministrów RP. Krajowy Plan Działań jest składową 

Europejskiej Strategii Zatrudnienia i określa w szczególności: 

a) cele i kierunki działań zgodnie z priorytetami polityki państwa w dziedzinie 

rynku pracy; 

b) przewidywaną wielkość środków finansowych – w tym między innymi 

Funduszu Pracy na dofinansowywanie działań wynikających z Krajowego Planu 

Działań; 

c) wskaźniki efektywności Krajowego Planu Działań.  

 W celu realizacji zadań określonych w Krajowym Planie Działań niezbędne są 

instytucje rynku pracy. W rozdziale 3. instytucje rynku pracy analizowanej Ustawy 

są one wymienione, jak i szczegółowo zdefiniowano ich kompetencje oraz zadania. 

Instytucjami tymi są: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, 

agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz 

instytucje partnerstwa lokalnego.  

 Publiczne służby zatrudnienia są podstawowymi organami zatrudnienia 

działającymi na poziomie wojewódzkim i powiatowym zgodnie z Ustawą z 2004 r.  

i w porozumieniu z Ministerstwem Pracy. 

 Ochotnicze Hufce Pracy są wyspecjalizowaną strukturą państwową działającą 

na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 

oraz osób bezrobotnych do 25 roku życia 

 Agencje zatrudnienia to podmioty systemu REGON, świadczące usługi  

w zakresie pośrednictwa pracy w kraju i za granicą, jak i poradnictwa zawodowego, 

doradztwa zawodowego lub pracy tymczasowej. 

 Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty zajmujące 

się edukacją pozaszkolną na podstawie odrębnych przepisów. 

 Instytucje dialogu społecznego związanego z rynkiem pracy obejmują związki 

zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe. 

 Z kolei instytucjami partnerstwa lokalnego są grupy instytucji wykonujących 

na podstawie umowy określone przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy. 

 Szerzej działalność instytucji rynku pracy omówiono w dalszej części 

niniejszego rozdziału. 

 Niezbędnym elementem umożliwiającym prowadzenie określonej polityki na 

rynku pracy jest obecność Funduszu Pracy (rozdział 18 Ustawy z 2004 r.). Jest on 
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państwowym funduszem celowym, w dyspozycji ministra pracy. Środki funduszu 

pochodzą z: 

− obowiązkowych składek pracodawców; 

− dotacji budżetu państwa; 

− środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie 

projektów finansowanych z Funduszu Pracy; 

− odsetków od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych 

dysponenta Funduszu Pracy oraz samorządów województw, powiatów, 

Ochotniczych Hufców Pracy i wojewodów; 

− spłat rat i odsetków od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy; 

− środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na 

współfinansowanie działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia  

w EURES; 

− środków ze sprzedaży akcji i udziałów oraz ze zwrotów środków z Banku 

Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób 

fizycznych podejmujących działalność gospodarczą; 

− innych wpływów. 

Zgodnie z Ustawą, środki Funduszu Pracy przeznacza się przede wszystkim 

na finansowanie: 

− kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych; 

− kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego związanego  

z promocją zatrudnienia; 

− kosztów wynagrodzeń wypłacanym młodocianym pracownikom zatrudnianym 

na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; 

− kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób; 

− pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia; 

− refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego; 

− opracowania i upowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia dla 

prowadzenia poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia  

i Ochotnicze Hufce Pracy; 

− kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego  

w publicznych służbach zatrudnienia i Ochotniczych Hufcach Pracy; 

− czy też restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych  

w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym 

znaczeniu dla rynku pracy. 
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Omawianej tutaj Ustawie z 2004 r. towarzyszą w ostatnich latach między 

innymi: 

a) Ustawa o pomocy państwa w sprawie niektórych kredytów mieszkaniowych 

udzielanych osobom które utraciły pracę – z dnia 19.06.2009 r.; 

b) Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników 

przedsiębiorstw – z dnia 1.07.2009 r.; 

c) Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków 

powodzi – z dnia 24.06.2010 r.; 

d) Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków 

powodzi – z dnia 16.09.2011 r. 

 

ad. a) Wraz z otwarciem europejskich rynków pracy dla osób z nowoprzyjętych 

krajów członkowskich UE pojawiła się konieczność uregulowania sytuacji prawnej 

osób, które nabyły określone umiejętności obszarze Unii Europejskiej. Ustawa 

reguluje te kwestie, uznając generalnie zasadę równego traktowania kwalifikacji, 

niezależnie od miejsca ich nabycia. Szczegółowe rozwiązania prawne omówiono  

w rozdziale 2 Ustawy (Uznawanie kwalifikacji zawodowych), jak i w rozdziale 3 

(Świadczenie usług transgranicznych). 

 

ad. b) Wraz z pojawieniem się i narastaniem przejawów kryzysu gospodarczego  

w krajach UE (m.in. Grecja, Włochy, Cypr) konieczne stało się łagodzenie skutków 

owego zjawiska w gospodarkach narodowych. Stąd wynika geneza Ustawy z dnia 

1.07.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników 

przedsiębiorstw. Określono w nim między innymi: 

− zasady przedłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy, ustalania 

indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika, obniżania czasu pracy oraz 

ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas 

określony; 

− przyznawania, wypłaty i zwrotu świadczeń finansowych z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

− przyznawania, wypłaty i zwrotu środków na dofinansowanie kosztów szkoleń 

nowych pracowników oraz wypłatę stypendiów dla pracowników 

finansowanych z Funduszu Pracy.  

 

Obok przepisów ogólnych (rozdział 1), szczegółowo omówiono zasady 

przedłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy, ustalania indywidualnego 

rozkładu czasu pracy pracownika, obniżania wymiaru czasu pracy oraz ograniczenia 
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w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony (rozdział 

2), zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu świadczeń finansowanych z Funduszu 

(rozdział 3). jak i zasady dofinansowywania kosztów szkoleń i studiów 

podyplomowych oraz wypłaty stypendiów dla pracowników (rozdział 4). 

 

ad c) W dniu 24.06.2010 r. Sejm przyjął Ustawę o pomocy państwa w spłacie 

niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.  

Narastanie niekorzystnej sytuacji finansowej kredytobiorców, którzy z jednej 

strony – zaciągając kredyt mieszkaniowy w walucie zagranicznej (zwłaszcza we 

frankach szwajcarskich) nie byli w stanie przewidzieć znacznej zmiany kursów 

walutowych, zaś z drugiej – utraciły pracę, stało się podstawą do pomocy państwa. 

Ustawa z 2009 r. określa zasady przyznawania okresowej zwrotnej pomocy osobom 

fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które utraciły pracę. 

Pomoc ta może być udzielona kredytobiorcy w sytuacji, gdy osoba ta po 1.07.2008 r. 

utraciła pracę, lub niemożliwe jest dalsze prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej. Pomoc przekazywana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

instytucji kredytującej comiesięcznych kwot środków pieniężnych, nie wyższych niż 

1200 zł na osobę.  

ad. d) Nieprzewidywalna sytuacja pogodowa, zwłaszcza występowanie 

intensywnych opadów atmosferycznych powodujących letnie wezbrania i powodzie, 

przyczyniła się do przyjęcia przez Sejm RP Ustawy z dnia 16.09.2011 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Ustawa 

zawiera szczególne rozwiązania, które mogą być stosowane w przypadku 

wystąpienia powodzi (rozdział 2), określenie zasad udzielania pożyczek 

przedsiębiorcom, którzy utracili bądź istotnie ograniczyli działalność na skutek owej 

klęski żywiołowej (rozdział 2).  

 Aby ustawa mogła obowiązywać, potrzebne są określone akty wykonawcze. 

W przypadku Ustawy z 20.04.2004 r. dotyczącej promocji zatrudnienia i łagodzenia 

skutków bezrobocia wraz z jej późniejszymi zmianami, akty wykonawcze w formie 

odpowiednich rozporządzeń odnoszą się między innymi do:  

− systemów teleinformatycznych w publicznych służbach zatrudnienia, 

− refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanym 

młodocianym pracownikom, 

− sposobu organizacji uzupełniania wykształcenia ogólnego młodzieży  

w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez młodzież kwalifikacji 

zawodowych,  

− agencji zatrudnienia, 
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− rejestru instytucji szkoleniowych, 

− rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, 

− standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, 

− dokonywania z Funduszy Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz 

przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

− przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla 

spółdzielni socjalnych, 

− przygotowania zawodowego dorosłych, 

− warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, 

− organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej 

refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, 

− refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i wynagrodzeń oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, 

− opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub 

inną pracę za granicą u pracodawcy zagranicznego, 

− wysokości zasiłku dla bezrobotnych, 

− szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku 

szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego, 

− wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie 

zezwolenia na pracę cudzoziemca, 

− w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, 

− w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy 

cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej jest dopuszczalne bez 

konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, 

− określenia przypadków w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest 

wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę 

cudzoziemcowi, 

− trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego, 

− dodatków do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, 

− algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań  

w województwie. 

 

Obok aktów wykonawczych do Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w latach 2008-2009 uchwalono kolejne akty 

wykonawcze w odniesieniu do: 
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a) Ustawy z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej; 

b) Ustawy z dnia 1.09.2009 r. o łagodzeniu kryzysu ekonomicznego dla 

pracowników i przedsiębiorców, 

c) Ustawy z dnia 24.06.2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z usuwaniem skutków powodzi 2010 r., 

d) Ustawy z dnia 19.06.2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 

mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.  

 W pierwszej grupie wskazanych aktów wykonawczych znalazło się 

rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku 

postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy  

i doradcy zawodowego.  

 W drugiej grupie znajdujemy: 

− rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom będących  

w przejściowych trudnościach finansowych; 

− oraz w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków 

Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz 

szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia 

społeczne. 

 Trzecia grupa aktów wykonawczych obejmuje dwa dokumenty: 

− rozporządzenie w sprawie niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek 

powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył 

jej prowadzenie; 

− oraz rozporządzenie w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych 

przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem 

skutków powodzi z 2010 r. 

 Z kolei w czwartej grupie aktów wykonawczych znajduje się rozporządzenie 

w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu 

mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej. 

 Wraz z utrzymującą się, a w niektórych krajach i regionach nasilającą się, 

trudną sytuacją społeczno-gospodarczą zaistniała konieczność wprowadzenia 

dodatkowych uregulowań prawnych wspierających zatrudnienie pomocą finansową 

na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami przez 

przedsiębiorców którym przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia 
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działalności gospodarczej. Zasadniczymi kwestiami poruszonymi w przegłosowanej 

przez Sejm RP w dniu 14.06.2013 r. Ustawy są zwłaszcza: 

− warunki korzystania przez przedsiębiorców z tzw. przestoju ekonomicznego, 

− oraz zasad obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy wraz z obniżeniem 

wynagrodzenia za pracę.  

 Treść Ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy 

związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu 

ekonomicznego dla pracowników przedsiębiorstw obejmuje między innymi 

następujące kwestie: 

− zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu świadczeń na rzecz ochrony miejsc 

pracy, finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

(rozdział 2 projektu Ustawy), 

− zasady organizacji szkoleń (rozdział 3). 

Projektowane rozwiązania prawne nie naruszają przepisów obowiązujących  

w Unii Europejskiej. 

 

Instytucje rynku pracy i ich działalność. Wskazane instrumenty prawne 

pozwalają na działalność instytucji rynku pracy, których zadaniem jest: promocja 

zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Dla 

przypomnienia, do instytucji rynku pracy zalicza się: publiczne służby zatrudnienia, 

Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, publiczne i niepubliczne podmioty 

trudniące się szkoleniami, instytucje dialogu społecznego w zakresie rynku pracy.  

 Zgodnie z Ustawą z 2004 r. do szczegółowych zadań Urzędów Pracy przede 

wszystkim należy:: 

a) przygotowanie i bieżący nadzór nad limitami środków Funduszu Pracy i innych 

środków pozwalających na realizowanie aktywnej polityki rynku pracy; 

b) monitoring wydatkowania środków Funduszu Pracy i innych przeznaczonych 

na określone programy naprawcze; 

c) realizacja zadań w zakresie finansowania praktycznej nauki zawodu wśród 

młodocianych; 

d) rozliczanie i windykacja pożyczek udzielonych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej lub utworzenie dodatkowych miejsc pracy; 

e) przygotowywanie wniosków i aplikacji do programów finansowanych z innych 

źródeł niż Fundusz Pracy; 

f) finansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego lub innej 

osoby skierowanej na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania; 
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g) refundacja pracownikom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 

dla bezrobotnego; 

h) organizacja programów rynku pracy oraz prac interwencyjnych, robót 

publicznych, staży, przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy 

oraz prac społecznie użytecznych; 

i) refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne  

w związku z organizacją prac interwencyjnych i robót publicznych; 

j) koordynacja działań w ramach EFS; 

k) działalność promocyjno-informacyjna w zakresie stosowania instrumentów  

i programów rynku pracy; 

l) działalność promocyjno-informacyjna w zakresie pozyskiwania i wykorzystania 

dostępnych funduszy. 

 Wskazane przedsięwzięcia dadzą się zgrupować w cztery zasadnicze kierunki 

działań instytucji rynku pracy. Są to: 

a) poradnictwo pracy – polegające na udzielaniu pomocy osobom poszukującym 

pracy, jak i pracodawcom pozyskującym odpowiednich pracowników; 

b) poradnictwo zawodowe i informacja o zawodach poszukiwanych; 

c) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 

d) organizacja szkoleń. 

 

Rynek pracy w strategiach UE. Przynależność Polski do Unii Europejskiej 

powoduje konieczność międzynarodowego współdziałania w zakresie rynku pracy. 

W przyjętej w 2000 r. Strategii Lizbońskiej znalazł się między innymi zapis  

o konieczności opracowywania Krajowych Planów Działania na Rzecz Zatrudnienia. 

Polska wchodząc w 2004 r. do struktur unijnych opracowała i przyjęła do realizacji 

swój Krajowy Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia.  

 Z uwagi na znaczące poszerzenie Unii Europejskiej po 2000 r., narastanie 

problemów dalszych przemian zarówno w skali globalnej, jak i wewnątrz Unii, 

konieczne stało się wypracowanie nowej strategii na kolejne lata. Dokumentem tym 

jest Nowa Strategia UE na lata 2010-2020 – na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, a przyjęta w Brukseli 03.03.2010 r. 

Priorytetami są: rozwój gospodarki oparty na wiedzy, rozwój zrównoważony oraz 

rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (poziom zatrudnienia zapewniający 

spójność społeczną i terytorialną). Dla ich realizacji konieczne jest osiągnięcie  

w 2020 r. następujących celów: 

− wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20‒64 lat powinien wynosić minimum 

75%; 
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− na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii; 

− należy osiągnąć cele 20/20/20 w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie 

emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki); 

− liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, 

a co najmniej 40% osób młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe 

wykształcenie; 

− liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.  

 W zakresie samego rynku pracy istotne są dwa programy działań: Mobilna 

Młodzież i Program na rzecz nowych umiejętności i miejsc pracy. Celem pierwszego z nich 

jest poprawa wyników i podniesienie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa 

wyższego na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości wszystkich 

poziomów kształcenia i szkolenia w UE poprzez wspieranie mobilności studentów  

i stażystów oraz poprawę sytuacji młodzieży na rynku pracy. Z kolei celem drugiego 

programu działań jest tworzenie warunków do unowocześniania rynków pracy  

w związku z rosnącym bezrobociem (umożliwienie zdobywania nowych 

umiejętności). 

Odpowiednio w poszczególnych 27 krajach Unii obowiązują Krajowe 

Programy Reform Europa 2020 oraz Krajowe Plany Działań na Rzecz Zatrudnienia  

 Realizacja nakreślonych celów programowych odbywa się dzięki 

odpowiedniemu narzędziu finansowemu, tj. dzięki Europejskiemu Funduszowi 

Społecznemu. Jest to najstarszy fundusz strukturalny krajów członkowskich,  

bo powstał w ramach Traktatu Rzymskiego w 1957 r. Od samego początku jego 

celem jest kreowanie zatrudnienia. EFS w ramach kolejnych 7-letnich programów 

operacyjnych wydatkuje 10% budżetu UE. W ramach aktualnego programu,  

tj. obejmującego lata 2007–2013, realizowane są dwa główne cele: 

– konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (zwiększenie konkurencyjności 

zatrudnienia i atrakcyjności inwestycyjnej regionów); 

– konwergencja, tj. stymulacja wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w regionach 

najsłabiej rozwiniętych (co najmniej 80% wszystkich środków finansowych EFS). 

 Poziom finansowania jest tu zróżnicowany w zależności od PKB 

przypadającego statystycznie na mieszkańca. I tak, zgodnie z zapisami unijnymi 

dofinansowanie w ramach celu – konkurencyjność regionalna/zatrudnienie – jest 

możliwe w sytuacji, gdy dany obszar cechuje się PKB na mieszkańca na poziomie 

poniżej 75% średniej wielkości dla nowej, rozszerzonej UE, lecz poniżej 75% średniej 

dla tzw. starej UE. Z kolei w przypadku konwergencji warunkiem uzyskania 

środków jest PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej dla nowej UE.  
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 Innym ważnym programem jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

zainicjowany przez Komisje Europejską w 2007 r. w celu wsparcia realizacji wyzwań 

Strategii Lizbońskiej w zakresie zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, rozwoju 

potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także sprawnego 

funkcjonowania administracji publicznej. W warunkach polskich realizacja działań  

w ramach Kapitału Ludzkiego usytuowana jest w ramach EFS. Celami 

strategicznymi PO KL są: 

a) podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 

osób bezrobotnych i biernych zawodowo; 

b) zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; 

c) poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 

zachodzących w gospodarce; 

d) upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy 

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym 

powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; 

e) zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania 

polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów 

partnerstwa; 

f) wzrost spójności terytorialnej.  

 W ramach PO KL możliwa jest realizacja projektów badawczych związanych  

z ogólnymi celami Programu. Projekty takie mogą być wykonywane zarówno przez 

instytucje rynku pracy, jednostki administracji rządkowej i samorządowej, 

przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, jak  

i instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego.  

 

 Analizy i projekty badawcze rynku pracy. Jednym z niezmiernie istotnych 

aspektów warunkujących określone działania na rynku pracy jest zasób informacji  

o składowych rynku pracy, jego tendencjach zmian, czy też powiązaniach między 

nim a szeroko rozumianym otoczeniem. Stale dopływająca informacja z rynku pracy 

pozwala na formułowanie różnego rodzaju opracowań – od prostych zestawień 

statystycznych, po złożone, interdyscyplinarne opracowania metodologiczne. Można 

je pogrupować w określone kategorie opracowań. Są to:  

a) bieżąca sprawozdawczość rynku pracy; 

b) roczna sprawozdawczość rynku pracy; 

c) badania reprezentacyjne rynku pracy; 

d) opracowania problemowe rynku pracy. 
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 Bieżąca sprawozdawczość rynku pracy prowadzona jest przez instytucje 

rynku pracy (powiatowe i wojewódzkie rynki pracy), a także przez Urzędy 

Statystyczne. Dane udostępniane są głównie w układzie miesięcznym na stronach 

internetowych urzędów.  

 Roczna sprawozdawczość rynku pracy to z jednej strony dane w Biuletynach  

i wojewódzkich Rocznikach Statystycznych, zaś z drugiej strony opracowania  

o sytuacji regionalnych rynków pracy przygotowywane przez Wojewódzkie Urzędy 

Pracy (w tym przypadku – Śląski rynek pracy). Znajdujemy tutaj informacje o liczbie, 

zróżnicowaniu terytorialnym pracujących, zatrudnieniu w zależności od rodzaju 

sektora gospodarki, czy też strukturze bezrobotnych. 

 Badania reprezentacyjne rynku pracy to trzecia podstawowa kategoria 

informacji o rynku pracy, a właściwie o stopniu aktywności ekonomicznej ludności. 

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) zainicjowane zostało na 

początku lat 90. XX wieku przez GUS na próbie 17,0 tys. respondentów losowo 

wybranych ze wszystkich województw Polski.  

 Z kolei czwarta grupa materiałów, obejmująca opracowania problemowe  

z zakresu rynku pracy, jego wieloaspektowych uwarunkowań, obejmuje zarówno 

analizy o charakterze ogólnokrajowym, jak i regionalnym. Opracowania tego typu 

przygotowywane są przez różne środowiska badaczy. Dlatego też na poziomie 

regionalnym spotykamy ich wiele, co wcale nie oznacza dostatecznego stopnia 

rozpoznania owej problematyki. Przykładem może być właśnie obszar województwa 

śląskiego, koncentrujący nie tylko sporą liczbę mieszkańców (blisko 5 mln),  

ale przede wszystkim formujący największy regionalny rynek pracy w Polsce. Próby 

jego charakterystyki podejmowane były wielokrotnie, zarówno przed 1989 r., jak  

i w nowej rzeczywistości ustrojowo-gospodarczej. Omówienie owego dorobku 

spotykamy chociażby w pracach J. Runge (1996, 2008). W tej drugiej publikacji 

zwrócono uwagę na fakt, iż opracowania wykonywane w ramach projektów EFS dla 

obszaru województwa śląskiego koncentrowały się na ogół wokół następujących 

zagadnień (Runge, 2008): 

a) projekty dotyczące aktywności zawodowej i zmian struktury pracujących, w tym: 

− Zmiany w strukturze zawodowej pracujących w gospodarce narodowej 

województwa śląskiego, 

− Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim  

w 2005, 2006, 2007 roku, 

− Zawody deficytowe i nadwyżkowe w kontekście ofert pracy zgłaszanych do 

powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego, 
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− „Najlepsi dla najlepszych” – sondaż opinii wśród pracodawców  

i niepełnosprawnych bezrobotnych na temat specyfiki zatrudnienia, 

− „Znaleźć i zatrudnić najlepszych”, 

− Przedsiębiorca na wsi, 

− Nowe role zawodowe rolników, 

− Bezrobocie a problemy rekrutacyjne w wybranych zawodach; 

b) projekty dotyczące sytuacji absolwentów szkół ponadpodstawowych na rynku 

pracy – w tym: 

− Struktura kwalifikacyjna uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz 

bezrobotnych absolwentów na Śląsku w latach 2002–2003, 

− Bezrobocie wśród absolwentów szkół w województwie śląskim w latach  

2000–2004, 

− Rekwalifikacja bezrobotnych w regionie śląskim w latach 2000–2003, 

− Długotrwałe bezrobocie wśród młodzieży i jego skutki, 

− Bezrobocie śląskiej młodzieży w latach 2000–2004, 

− Kształcenie i bezrobocie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Śląsku, 

− Osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym na regionalnym rynku pracy, 

− Młodzież śląskich szkół wyższych, 

− Opinie studentów ostatnich lat studiów zawodowych na temat 

samozatrudnienia, 

− Diagnoza transgranicznej mobilności zatrudnienia wśród bezrobotnych, 

− Zatrudnienie i bezrobocie w sekcji edukacja w województwie śląskim, 

− Nauczyciele na wojewódzkim rynku pracy,  

− Bezrobocie w zawodach medycznych, 

− Wymogi rynku pracy w zawodach medycznych oraz możliwości zatrudnienia 

absolwentów szkół medycznych, 

− Rola Akademickich Biur Karier w środowisku akademickim, 

− Struktura kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym zawodowym  

w województwie śląskim w latach 2001–2006; 

c) projekty dotyczące sytuacji na rynku pracy w subregionach województwa 

śląskiego – w tym: 

− Tendencje rozwoju gmin podregionu bielskiego z uwzględnieniem tworzenia 

miejsc pracy, 

− Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej 

subregionu południowego województwa śląskiego, 

− Perspektywy zatrudnieniowe w sektorze usług turystycznych subregionu 

południowego województwa śląskiego, 
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− Diagnoza strumieni kształcenia w subregionie południowym województwa 

śląskiego w kontekście bezrobocia rejestrowanego, 

− Długotrwale bezrobotni w wieku 45 lat i więcej subregionu południowego 

województwa śląskiego, 

− Diagnoza rozwoju branży turystycznej w województwie śląskim, 

− Rynek pracy w Gliwicach i w powiecie gliwickim na tle podregionu centralnego 

śląskiego, 

− Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem 

sytuacji w podregionie rybnicko-jastrzębskim, 

− Reorientacja zawodowa rolników z podregionu bielsko-bialskiego województwa 

śląskiego. 

 O ile bieżąca i roczna sprawozdawczość rynku pracy stanowi w miarę 

systematyczne badanie rejestrujące podstawowe charakterystyki – zwłaszcza grupy 

bezrobotnych na poziomie lokalnym i regionalnym, o tyle pozostałe grupy 

opracowań są wyraźnie selektywne, ograniczające się do wybranych elementów 

rynku pracy. Strukturalno-przestrzenna selektywność z trudem pozwala na 

syntetyzujące ujęcie cech tak złożonego rynku pracy jakim jest rynek pracy obszaru 

województwa śląskiego.  

 Dysponując informacjami z ostatnich lat na temat projektów badawczych 

rynku pracy realizowanych pod auspicjami Wojewódzkiego Rynku Pracy, jak  

i Urzędu Marszałkowskiego można uaktualnić przegląd omawianego wcześniej 

dorobku. I tak, w latach 2008–2012 dla pierwszej z wymienionych instytucji 

wykonano 4 badania, 20 analiz i 1 projekt badawczy. Były to odpowiednio  

w pierwszej grupie (badania): 

− Potrzeby edukacyjne bezrobotnej młodzieży, 

− Popyt na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy, 

− Problemy edukacyjne aktywnych zawodowo mieszkańców województwa 

śląskiego,  

− Potrzeby edukacyjne śląskich bezrobotnych; 

w drugiej grupie między innymi (analizy): 

− Informacja o stanie bezrobocia w województwie śląskim, 

− Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych, 

− Kobiety na śląskim rynku pracy. Analiza statystyczna 2000–2008, 

− Analiza potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia 

bezrobotnych i poszukujących pracy, 

− Śląski rynek pracy w statystyce 2000–2008, 

− Kobiety na rynku pracy w województwie śląskim. Stan na 2009 rok,  
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− Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim  

w 2008 r., 

− Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani w województwie śląskim. 

Analiza statystyczna 2005–2009, 

− Sytuacja młodzieży na rynku pracy w województwie śląskim. Stan na 2009 r., 

Analiza statystyczna, 

− Rynek pracy w województwie śląskim w 2009 roku, 

− Popyt na pracę w 2010 roku, 

− Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim  

w 2009 roku, 

− Syntetyczna informacja o rynku pracy w województwie śląskim w 2010 roku, 

− Niepełnosprawni w województwie śląskim, 

− Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim  

w 2010 roku, 

− Niepełnosprawni w województwie śląskim w 2011 roku, 

− Kobiety na rynku pracy w województwie śląskim w 2012 roku, 

− Analiza sytuacji na wojewódzkim rynku pracy. Ujęcie przekrojowe – lata  

2009–2012, 

− Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani w województwie śląskim. 

Analiza statystyczna – lata 2005–2012, 

− Syntetyczna informacja o rynku pracy w 2012 roku. Główne tendencje bezrobocia 

obserwowane w województwie śląskim w latach 2011–2012; 

zaś w trzeciej grupie (projekt badawczy):  

− Program monitorowania regionalnego rynku pracy w ramach Podziałania 6.1.2. 

Działania 6.1, Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (lata  

2008–2010). 

 Z kolei badaniami na temat rynku pracy przeprowadzonymi w ostatnim 

czasie przez Urząd Marszałkowski były: 

− Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących 

procesów demograficznych (Urząd Marszałkowski, Katowice, grudzień 2011 r.); 

− Rynek pracy województwa śląskiego – identyfikacja obszarów problemowych, 

ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów 

gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy (Urząd 

Marszałkowski, Katowice, wrzesień 2011 r.); 

− Atrakcyjność regionalnego rynku pracy – analiza, ocena i pożądane zmiany  

w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian 

społeczno–gospodarczych (Urząd Marszałkowski, Katowice, listopad 2012); 
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− Skuteczność i efektywność wsparcia udzielanego osobom pozostającym bez 

zatrudnienia w ramach wybranych operacji poddziałania 6.1.1. Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki- wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 

regionalnym rynku pracy (Urząd Marszałkowski, Katowice, czerwiec 2012). 

 Analiza ogółu raportów badawczych sygnowanych przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Katowicach, jak i Urząd Marszałkowski województwa śląskiego prowadzi 

do kilku wniosków uogólniających. I tak, ważną informacją dla pracodawców jest 

niewątpliwie analiza aktywności zawodowej i zmian struktury pracujących, 

pozwalająca wychwycić wzajemne proporcje między zawodami deficytowymi  

i nadwyżkowymi w kontekście proponowanych ofert pracy. Z punktu widzenia 

perspektyw rynku pracy istotny jest również monitoring absolwentów różnego typu 

szkół ponadpodstawowych na rynku pracy. Obok raportów syntetyzujących ów 

problem, podjęto analizę wybranych grup zawodowych (m.in. nauczyciele, zawody 

medyczne), uznając szczególną ich pozycję w tak zurbanizowanym obszarze jak 

województwo śląskie.  

 Zastanawiająca jest natomiast grupa projektów dotyczących sytuacji na rynku 

pracy w podregionach. Praktycznie ogranicza się ona do podregionu południowego 

(dawne woj. bielskie), dotykając różnych aspektów owego rynku. Z jednej strony 

miejscowości tej części województwa posiadają wiele walorów środowiska fizyczno-

geograficznego, cechując się dogodną dostępnością komunikacyjną, zaś z drugiej 

strony główną barierą utrudniającą rozwój społeczno-gospodarczy jest niedostatek 

nakładów inwestycyjnych. Dotychczasowy rozwój funkcji turystycznej miał 

charakter selektywny, opierający się na inwestycjach w kilku miejscowościach,  

co doprowadziło do wyraźnych różnic w kształtowaniu lokalnych rynków pracy.  

Jedyny napotkany w zestawieniach raport spoza tego podregionu dotyczy 

rynku pracy w Gliwicach i w powiecie gliwickim, podejmując zagadnienie 

identyfikacji postaw i skłonności pracujących do zmiany ich kwalifikacji.  

Jak zauważono już na początku niniejszego rozdziału, przestrzenny wymiar 

rynku pracy należy do jednego z czterech podstawowych (przestrzenny, 

hierarchiczny, strukturalny, funkcjonalny), pozwalających dostrzec złożoność tej 

problematyki nie tylko jako zjawiska gospodarczego. Dlatego też konieczne jest  

– zwłaszcza w takim obszarze jak województwo śląskie – badanie owego rynku wraz 

z jego wszelkimi uwarunkowaniami (przestrzennymi, demograficzno-społecznymi, 

gospodarczymi, infrastrukturalnymi).  

 Nie ulega żadnej wątpliwości, iż rynek pracy województwa śląskiego jest 

rynkiem szczególnym. Decyduje o tym nie tylko skala jego wielkości, obecność aż 

czterech złożonych układów osadniczych (pierwsza i trzecia pod względem 
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wielkości konurbacja w kraju – odpowiednio katowicka i rybnicka; dwie aglomeracje 

– Bielska-Białej i Częstochowy), ale także dokonujące się tutaj przeobrażenia 

społeczno-gospodarcze. Rok 1992 kończy wielowiekowy okres zewnętrznego 

zasilania regionalnego rynku pracy. Imigracyjny model owego rynku dominował 

przez ponad 220 lat (1769 rok uruchomienie pierwszej przemysłowej kopalni węgla 

kamiennego; 1992 r. koniec przewagi napływu migracyjnego w kształtowaniu rynku 

pracy województwa. W 1993 roku po raz pierwszy saldo migracji przyjmuje 

wielkości ujemne, przy czym dotyczy to miast. Największe ośrodki miejskie 

konurbacji katowickiej przestały pełnić rolę przyciągającą zasoby pracy. Obok 

spadku ich imigracyjnego charakteru, rozpoczyna się proces suburbanizacji. Z kolei 

w 2001 roku liczba pracujących w usługach przekroczyła liczbę pracujących  

w przemyśle. Województwo zamiast przemysłowego charakteru, przybrało postać 

usługowo-przemysłową. I jeszcze jedno, po akcesji do Unii Europejskiej, otwarciu 

zachodnioeuropejskich rynków pracy, bardzo szybko wzrosła zagraniczna emigracja 

zarobkowa. Według różnych badań udział emigracji z obszaru województwa 

śląskiego sięga 35‒45% ogółu emigrantów, plasując pod tym względem region na 

pierwszym miejscu w kraju. 

 Wskazane tendencje mają swoje odzwierciedlenie przestrzenne. Biorąc pod 

uwagę chociażby syntetyczną charakterystykę rynku pracy, tj. stopę bezrobocia,  

to praktycznie od momentu rozpoczęcia rejestracji tej cechy w 1991 roku, można 

mówić o względnie stabilnych obszarach dominacji bezrobocia. Z jednej strony jest  

to zachodnia część konurbacji katowickiej, zaś z drugiej strony centralne i wschodnie 

obszary byłego częstochowskiego, jak i północno-wschodnie dawnego katowickiego.  

 O ile zachodnia część konurbacji katowickiej reprezentowana jest przez takie 

ośrodki jak: Bytom, Gliwice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Zabrze, gdzie 

problemy rynku pracy wiążą się głównie z konsekwencjami upadku tradycyjnych 

gałęzi przemysłu, z zagraniczną emigracją zarobkową, dekapitalizacją majątku 

trwałego, ograniczonymi możliwościami działań władz lokalnych (efekt 

bezpośredniego sąsiedztwa obszarów o podobnych problemach), o tyle powiaty – 

częstochowski, myszkowski i zawierciański są odzwierciedleniem innej kategorii 

problemów. Mamy tu do czynienia z miejscowościami: zaplecza Częstochowy, gdzie 

już w latach 70. XX wieku ujawniało się zjawisko suburbanizacji (powiat 

częstochowski); ośrodkami silnych tradycji przemysłowych (Blachownia, Łazy, 

Myszków, Ogrodzieniec. Zawiercie; znaczącymi rynkami obsługi obszarów 

rolniczych (Szczekociny); tradycji letniskowych (Żarki), miejscowościami 

turystycznymi (Kroczyce, Pilica, Ogrodzieniec), czy też gminami rolniczymi 

(większość terenów omawianych powiatów). 



 

48 
 

 Tak zróżnicowana struktura przestrzenno-funkcjonalna z jednej strony 

łagodziła problemy lokalnych rynków pracy, zaś z drugiej strony – przy stosunkowo 

słabym zaludnieniu oraz bliskim usytuowaniu linii Częstochowa – Katowice, była 

elementem wypychającym miejscowe zasoby pracy głównie do ośrodków konurbacji 

katowickiej. Szczególnie lata 70. XX wieku ‒ kiedy budowano Hutę Katowice ‒ były 

dla szeregu miejscowości tej części województwa czasem sprzyjającym rozwojowi 

lokalnemu.  

 Analiza istniejących opracowań i raportów na temat lokalnych  

i podregionalnych rynków pracy województwa paradoksalnie dowodzi braku 

szerszego zainteresowania wyżej wymienionym obszarem. Jest to tym bardziej 

ważne, iż postępujący proces starzenia demograficznego, rosnące problemy 

odnawiania zasobów pracy, czy też incydentalne jak dotąd badania obszarów 

zewnętrznych złożonych układów osadniczych województwa, tak naprawdę nasilają 

zakres niewiedzy o tendencjach społeczno-gospodarczych. Wystarczy wskazać na 

praktycznie jedyne jak dotąd badanie podobnego typu zrealizowane w latach 60.  

XX wieku przez J. Rajmana (1969), który udokumentował charakter procesów 

urbanizacyjnych w zapleczach konurbacji katowickiej, rybnickiej, aglomeracji 

Bielska-Białej oraz Częstochowy. Uwzględnił przy tym podobieństwa i różnice 

między obszarami typowo wiejskimi, wiejskimi zurbanizowanymi, jak bezpośrednio 

sąsiadującymi z miastami.  

 W uzasadnieniu wspomnianej istotności problematyki badawczej należy 

podać jeszcze jeden argument. W 2015 roku w wiek emerytalny zaczną wkraczać 

pierwsze roczniki powojennego wyżu demograficznego. Jeśli dziś udział osób  

>60 roku życia w północno-wschodniej części województwa śląskiego przekracza 

20%, sięgając maksymalnie 26% (gmina Irządze), to rodzi się pytanie nie tylko  

o perspektywę tutejszych lokalnych rynków pracy, ale przede wszystkim  

o perspektywę demograficzną regionu.  

 Spadek liczby dojeżdżających do pracy, wyraźne domykanie się wielu rynków 

pracy, jak i zagraniczna emigracja zarobkowa, stawiają przed społecznościami 

lokalnymi określone priorytety rozwoju lokalnego, w tym konieczność odwołania się 

chociażby do koncepcji rozwoju zrównoważonego, ładu przestrzennego, bądź ładu 

społecznego. I tak, każda struktura przestrzenna (np. gmina, powiat, województwo) 

podlega przeobrażeniom, a zatem wraz z nasilającymi się procesami przemian 

wzrasta znaczenie ładu przestrzennego jako swoistego ich regulatora.  

 Obok sfery materialnej, gmina posiada również wymiar społeczny. 

Zamieszkująca w nim zbiorowość cechuje się określonym statusem rodzinnym, 

ekonomicznym, etnicznym, czy też kulturowym. Ich odzwierciedleniem jest ład 
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społeczny, rozumiany najczęściej przez część badaczy w kategoriach centralności 

bądź lokalności jako wyznacznika organizacji życia społecznego (Ossowski, 1985; 

Jałowiecki, 1989). Centralność oznacza najogólniej większą rolę państwa, zaś 

lokalność większą rolę obywateli, samorządów terytorialnych i różnego typu 

zrzeszeń w przekształcaniu struktury przestrzennej jednostek osadniczych.  

 Ład przestrzenny jako jeden z elementów procesu kształtowania systemu 

osadniczego powiązany jest z ładem społecznym. Zdaniem J.J. Paryska (1995) 

wynika to bowiem z faktu, iż u podstaw tego pierwszego znajdujemy takie kryteria 

racjonalności społecznej jak: 

− właściwe i oszczędne gospodarowanie zasobami przyrody; 

− dążenie do zrównoważonego, stabilnego rozwoju ekonomicznego; 

− zapewnienie odpowiednich warunków i jakości życia mieszkańcom; 

− dbanie o sprawne i efektywne funkcjonowanie struktur przestrzennych 

uformowanych w historycznym rozwoju obszaru; 

− czy też ochrona wartości przyrodniczych, kulturowych i etyczno-moralnych. 

 Podjęcie diagnozy wraz ze wskazaniem możliwych scenariuszy przemian 

powinno ułatwić władzom lokalnym, publicznym służbom zatrudnienia 

kształtowanie takich działań aktywizacji rynku pracy, by stanowiły one element 

większej całości, tj. strategii ładu przestrzennego i społecznego. Z kolei badanie 

zmian zachodzących na rynku pracy w dłuższym horyzoncie czasu umożliwia 

określenie zakresu zgodności (jak i niezgodności) między stroną popytową rynku 

pracy a podażą absolwentów i potencjalnych imigrantów na tych rynkach. Być może 

konieczna stanie się korekta oferty kształcenia i przyjęcie nowych programów 

nauczania w oparciu o zdefiniowane aktualnie i przyszłe potrzeby rynku pracy.  

 Biorąc pod uwagę całokształt wykonanych do tej pory badań w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego to za najpilniejsze projekty do realizacji  

w województwie śląskim wydają się być następujące kwestie: 

− rynek pracy w obszarach istotnych zagrożeń przemian społeczno-gospodarczych 

regionu (podregion częstochowski, rybnicko-jastrzębski, Zagłębie Dąbrowskie); 

− rynek pracy kobiet, zwłaszcza w rejonach monofunkcyjnych gospodarczo; 

− wpływ zagranicznej emigracji zarobkowej na sytuację lokalnych i regionalnego 

rynku pracy województwa śląskiego; 

− perspektywy lokalnych i regionalnego rynku pracy województwa w świetle 

prognoz demograficzno-społecznych. 
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego. Jak już sygnalizowano wcześniej, omówione projekty 

badawcze są konsekwencją tzw. Strategii Lizbońskiej przyjętej przez państwa 

członkowskie Unii Europejskiej. Polska zobligowana została do realizacji 

odpowiednich działań na lata 2007‒2013 a zapisanych w wymienionych wyżej 

dokumentach (PO KL i RPOWŚ) Plan ten ma swoje odpowiedniki na poziomie 

regionalnym. 

 Najogólniej, założeniem Regionalnego Planu jest aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych z województwa śląskiego znajdujących się w szczególnie 

niekorzystnym położeniu na rynku pracy, preferując takie programy lokalne  

i regionalne, które mają największy wpływ na wyrównanie dysproporcji  

w zatrudnieniu. Szczególne znaczenie mają tutaj: 

− aktywizacja młodzieży bezrobotnej; 

− aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia; 

− integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na różnych etapach 

ich życia; 

− doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy; 

− wzmocnienie powiązań edukacji z gospodarką i rynkiem pracy; 

− rozwój dialogu i partnerstwa społecznego dla zapewnienia równowagi na 

polskim rynku pracy; 

− maksymalizacja wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

na efektywne programy rynku pracy. 
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ROZDZIAŁ 2 

DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA  

RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
 

2.1. ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI 
 

Rozmieszczenie ludności na obszarze województwa śląskiego jest 

nierównomierne. Największy udział w ogólnej liczbie ludności województwa 

posiadają podregiony: katowicki (16,4%), sosnowiecki (15,3%), bielski (14,4%)  

i rybnicki (13,9%). Blisko 1/3 ludności całego województwa skupiają zaledwie dwa  

z nich ‒ katowicki i sosnowiecki (31,7% zaludnienia na 17,7% powierzchni 

województwa). Najmniejszy udział w zaludnieniu mają natomiast podregiony tyski 

(8,5%) i bytomski (9,7%). W stosunku do zajmowanej powierzchni największym 

udziałem zaludnienia charakteryzuje się podregion katowicki (16,4% ludności 

województwa na zaledwie 3,1% jego powierzchni), zaś najmniejszym ‒ podregion 

częstochowski (11,4% ludności na 24,7% powierzchni) – (tab. 2.1).  

Podregiony: bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki i tyski tworzyły 

według poprzedniej delimitacji statystycznej tzw. subregion centralny (patrz: wkładka 

z podziałem administracyjnym). Subregion ten skupia 60,3% ogółu ludności 

województwa, a zarazem 64,6% ogółu pracujących (bez rolnictwa indywidualnego), 

zajmując przy tym 45,2% powierzchni województwa. 

Ze względu na różne nasilenie zmian zaludnienia w poszczególnych 

obszarach województwa śląskiego w latach 1999‒2012 udział subregionu centralnego 

w koncentrowaniu potencjału demograficznego zmalał z 61,6% do 60,3%, w tym 

zwłaszcza w podregionach katowickim i gliwickim. Zwiększył się natomiast  

udział podregionu tyskiego. Poza subregionem centralnym wzrost udziału  

w koncentrowaniu zaludnienia nastąpił jedynie w podregionie bielskim z 13,4%  

do 14,4%. Na obszarze województwa śląskiego następują zatem zmiany  

w rozmieszczeniu ludności. 

W 2012 r. najgęściej zaludnione były podregiony katowicki (1995 osób/km2)  

i gliwicki (548 osób/km2), zaś poza subregionem centralnym ‒ podregion rybnicki 

(473 osób/km2), przy średniej dla województwa wynoszącej 374 osoby/km2 (ryc. 2.1). 

Najniższą gęstość zaludnienia posiadały natomiast podregiony częstochowski  

(173 osób/km2), bielski (282) i bytomski (285). Najsłabiej zaludniony w województwie 

śląskim jest podregion częstochowski, ale i tu gęstość zaludnienia przewyższa 

średnią krajową (122 osoby/km2).  
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Tab. 2.1. Rozmieszczenie ludności w województwie śląskim w latach 1999 i 2012 

Podregiony, 
Miasta na prawach 
powiatu, Powiaty 

Liczba ludności 
ogółem 

Udział w 
zaludnieniu 

województwa 

Powie-
rzchnia 
w km2 

Udział 
w pow. 

woj. 

Gęstość 
zaludnienia 
(osób/km2) 

1999 2012 1999 2012 2012 2012 1999 2012 
Województwo śląskie 4 776 856 4 615 870 100,0 100,0 12333 100,0 389 374 
Podregion bielski 640 131 663 854 13,4 14,4 2354 19,1 272 282 
Bielsko-Biała 
Powiat bielski 

178 936 
144 922 

174 370 
159 241 

3,8 
3,0 

3,8 
3,5 

125 
459 

1,0 
3,7 

1 432 
317 

1 395 
347 

Powiat cieszyński 168 094 177 124 3,5 3,8 730 5,9 230 243 
Powiat żywiecki 148 179 153 119 3,1 3,3 1040 8,4 143 147 
Podreg. częstochowski 545 657 527 575 11,4 11,4 3049 24,7 179 173 
Częstochowa 
Powiat częstochowski 

254 071 
133 999 

234 472 
135 404 

5,3 
2,8 

5,1 
2,9 

160 
1521 

1,3 
12,3 

1 588 
88 

1 466 
89 

Powiat kłobucki 85 015 85 735 1,8 1,8 889 7,2 96 96 
Powiat myszkowski 72 572 71 964 1,5 1,6 479 3,9 152 150 
Podregion rybnicki 650 253 639 490 13,6 13,85 1353 11,0 485 473 
Jastrzębie-Zdrój 
Rybnik 
Żory 
Powiat raciborski 

98 002 
143 557 

63 683 
116 304 

91 723 
140 789 

62 052 
109 929 

2,1 
3,0 
1,3 
2,4 

2,0 
3,1 
1,3 
2,4 

85 
148 

65 
544 

0,7 
1,2 
0,5 
4,4 

1 153 
1 063 

485 
214 

1 079 
951 
955 
202 

Powiat rybnicki 72 925 76 597 1,5 1,7 224 1,8 324 342 
Powiat wodzisławski 155 782 158 400 3,3 3,4 287 2,3 543 552 
Podregion bytomski 477 672 448 343 10,0 9,7 1575 12,8 304 285 
Bytom 
Piekary Śląskie 

197 660 
61 753 

174 724 
57 502 

4,1 
1,3 

3,8 
1,2 

69 
40 

0,6 
0,3 

2 865 
1 544 

2 532 
1 438 

Powiat lubliniecki 77 163 77 347 1,6 1,7 822 6,7 94 94 
Powiat tarnogórski 141 096 138 770 3,0 3,0 644 5,2 219 216 
Podregion gliwicki 523 768 480 961 11,0 10,4 878 7,1 588 548 
Gliwice 
Zabrze 
Powiat gliwicki 

206 552 
198 354 
118 862 

186 210 
179 452 
115 299 

4,3 
4,2 
2,5 

4,0 
3, 9 
2,5 

134 
80 

664 

1,1 
0,6 
5,4 

1 541 
2 479 

176 

1 390 
2 243 

174 
Podregion katowicki 816 271 757 963 17,1 16,4 380 3,1 2 148 1 995 
Chorzów  119 501 111 168 2,5 2,4 33 0,3 3 515 3 369 
Katowice  333 244 307 233 7,0 6,7 165 1,3 2 032 1 862 
Mysłowice  76 231 75 305 1,6 1,6 66 0,5 1 155 1 141 
Ruda Śląska  154 903 142 346 3,2 3,1 78 0,6 1 986 1 825 
Siemianowice Śląskie 75 218 69 539 1,6 1,5 25 0,2 3 009 2 782 
Świętochłowice  57 174 52 372 1,2 1,1 13 0,1 4 398 4 029 
Podregion sosnowiecki 740 914 706 494 15,5 15,3 1800 14,6 420 393 
Dąbrowa Górnicza 
Jaworzno 
Sosnowiec 
Powiat będziński*)  

133 487 
97 271 

235 662 
147 483 

124 701 
94 305 

213 513 
151 650 

2,8 
2,0 
4,9 
3,1 

2,7 
2,0 
4,6 
3,3 

189 
153 

91 
364 

1,5 
1,2 
0,7 
3,0 

710 
640 

2 590 
446 

660 
616 

2 346 
417 

Powiat zawierciański 127 011 122 325 2,7 2,7 1003 8,1 127 122 
Podregion tyski 382 190 391 190 8,0 8,5 944 7,6 405 414 
Tychy 
Powiat bieruńsko-lędz. 
Powiat mikołowski 

135 306 
53 852 
90 426 

129 112 
58 204 
95 217 

2,8 
1,1 
1,9 

2,8 
1,3 
2,1 

82 
158 
233 

0,7 
1,3 
1,9 

1 650 
343 
390 

1 575 
368 
409 

Powiat pszczyński 102 606 108 657 2,2 2,3 471 3,8 217 231 
Subregion centralny 2 940 815 2 784 951 61,6 60,3 5577 45,2 530 499 

*) Powiat będziński bez Sławkowa w 1999 r.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, Warszawa 
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Ryc. 2.1. Gęstość zaludnienia w gminach województwa śląskiego w 2012 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, Warszawa 

 

W miastach na prawach powiatu gęstość zaludnienia znacznie przekracza  

1000 osób/km2 (poza Rybnikiem i Dąbrową Górniczą), a wśród nich najwięcej  

w Świętochłowicach ‒ 4029 osób/km2 i w Chorzowie 3369 osób/km2.  
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Do najgęściej zaludnionych powiatów należą: wodzisławski (552 osób/km2), 

będziński (417 osób/km2) oraz mikołowski (409 osób/km2). Natomiast najmniejszą 

gęstość zaludnienia ‒ poniżej 100 osób/km2 wykazują powiaty kłobucki, lubliniecki  

i częstochowski.  

W latach 1999‒2012 wzrost gęstości zaludnienia występował jedynie  

w podregionie bielskim, zwłaszcza w podregionie tyskim (największy w powiecie 

bieruńsko-lędzińskim) oraz w powiecie bielskim jako skutek suburbanizacji obszarów 

wiejskich położonych w zapleczu Bielska-Białej. Zróżnicowane tendencje przemian 

gęstości zaludnienia wystąpiły w podregionie rybnickim: zwiększeniu gęstości 

zaludnienia w powiatach rybnickim i wodzisławskim towarzyszył jej spadek  

w powiecie raciborskim oraz w miastach na prawach powiatu, zwłaszcza w Rybniku. 

W wyniku tych przemian podregion rybnicki charakteryzował się niewielkim 

spadkiem gęstości zaludnienia. Podobnie Częstochowa wpłynęła na obniżenie gęstości 

zaludnienia w podregionie (wraz z powiatem myszkowskim), choć pozostałe powiaty 

nie notowały spadku gęstości zaludnienia.  

Pozostałe podregiony charakteryzowały się wyraźnym zmniejszeniem zarówno 

liczby ludności, jak i gęstości zaludnienia. Najsilniej zaznaczył się on w podregionach 

centralnej części województwa, a w tym głównie w podregionie katowickim. 

Największe obniżenie wskaźnika notowały miasta Siemianowice Śląskie, Zabrze, 

Sosnowiec, Bytom i Świętochłowice. Niewiele mniejszy ubytek w zaludnieniu 

wystąpił w Katowicach, Rudzie Śląskiej, Chorzowie i Gliwicach.  

Wskazuje to, iż następują zmiany w rozmieszczeniu ludności na obszarze 

województwa śląskiego, a często także w obrębie jego poszczególnych podregionów. 

Jest to wynikiem znacznego osłabienia roli przemysłu w generowaniu miejsc pracy 

oraz wzrostu znaczenia czynników lokalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym, 

jak i nasilania się procesu suburbanizacji.  

Istotne zmiany zachodzą także w relacji miasto-wieś. W 1999 r. miasta 

koncentrowały 79,3% ludności województwa śląskiego, a w 2012 r. już 77,6%, zajmując 

przy tym 30,7% jego powierzchni (tab. 2.2). W latach 1999‒2012 liczba ludności 

miejskiej zmniejszyła się z 3786,9 tys. do 3580,0 tys. mieszkańców, podczas gdy liczba 

ludności wiejskiej wzrosła z 990,0 tys. do 1035,9 tys. mieszkańców. W przeszłości wieś 

traciła swój potencjał demograficzny na rzecz miast, do których migrowała głównie 

młodzież. Pod koniec lat 80. XX wieku napływ migracyjny ze wsi do miast wyraźnie 

się zmniejszył, a w latach 90. kierunki napływu uległy odwróceniu. Miasta nie 

dysponowały już nadwyżką miejsc pracy, co osłabiło napływ migracyjny oraz 

spowodowało powroty na wieś bądź odpływ poza województwo lub za granicę kraju. 

Z drugiej strony dla części ludności, zwłaszcza zamożniejszej, mieszkanie w bloku 
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stało się mniej atrakcyjne niż możliwość wybudowania własnego domu poza miastem. 

W rezultacie obszary wiejskie w badanym okresie wykazały przyrost zaludnienia. 
 

Tab. 2.2. Poziom urbanizacji w województwie śląskim w latach 1999 i 2012 

 

Wyszczególnienie 

Liczba 

ludności 

Udział w 

zaludnieniu 

Powierzchnia  

w km2 

Udział w 

powierzchni 

Gęstość zal. 

osób/km2 

1999 2012 1999 2012 1999 2012 1999 2012 1999 2012 

Województwo  4776856 4615870 100,0 100,0 12294 12333 100,0 100,0 389 374 

Obszary wiejskie 990 004 1035887 20,7 22,4 8560 8543 69,6 69,3 116 121 

Miasta  3786852 3579983 79,3 77,6 3734 3790 30,4 30,7 1014 945 

w tym:  

duże 2291233 2118090 60,5 59,2 1340 1354 35,9 35,7 1710 1564 

średnie 1194389 1151830 31,5 32,2 1276 1278 34,2 33,7 936 901 

małe 301230 310063 8,0 8,6 1118 1158 29,9 30,6 269 268 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 

 

Koncentracja ludności w miastach jest wciąż silna, w czym największy udział 

posiadają miasta duże, liczące ponad 100 tys. mieszkańców. Obejmują one łącznie 

45,9% ludności województwa oraz 59,2% ogółu ludności wszystkich jego miast.  

W 1999 r. udziały te wyniosły odpowiednio 48,0% i 60,5%. Miasta średniej wielkości, 

liczące 20‒100 tys. mieszkańców, skupiały 25,0% ogólnej liczby ludności  

w województwie oraz 32,2% ogółu ludności mieszkającej w miastach. Udział miast 

średnich w zaludnieniu wszystkich miast województwa nieznacznie się zwiększył  

(z 31,5% w 1999 r. do 32,2% w 2012 r.). Wzrost znaczenia zanotowały także miasta 

małe, których udział w zaludnieniu województwa zwiększył się z 6,3% do 6,7%,  

a w ogólnej liczbie ludności miast z 8,0% do 8,7%.  

Przedstawiony obraz rozmieszczenia ludności pokrywa się zasadniczo  

z rozmieszczeniem zasobów pracy. Pozostaje kwestia struktury tych zasobów  

w zakresie płci, jak i udziału określonych grup wieku, w tym zwłaszcza rozmiarów 

grupy przedprodukcyjnej, decydujących o kształtowaniu się podaży pracy  

w kolejnych latach. 
 

 

2.2. ZMIANY ZALUDNIENIA 
 

W latach 1999‒2012 następowały istotne zmiany zaludnienia województwa 

śląskiego wyrażające się spadkiem liczby ludności z 4776,9 tys. do 4615,8 tys.,  

tj. o -161,0 tys. osób. Największe straty poniosły podregiony katowicki i gliwicki,  

w których łącznie nastąpił ubytek 101,1 tys. osób (tab. 2.3). Znacznym ubytkiem 

liczby ludności charakteryzowały się także podregiony sosnowiecki i bytomski. 



 

56 
 

Zatem subregion centralny dotknięty został silnym regresem demograficznym, 

tracąc łącznie 155,9 tys. osób. W tej części województwa jedynie podregion tyski 

wykazywał niewielki wzrost zaludnienia. 

Duży ubytek ludności nastąpił także w podregionie częstochowskim  

(-18,1 tys. osób), a nieco słabszy w podregionie rybnickim (-10,8 tys. ludności).  

Jedynym podregionem wykazującym wzrost liczby ludności był podregion 

bielski o przyroście 23,7 tys. osób. Przyrost ten dokonywał się w oparciu o napływ 

migracyjny wspomagany przyrostem naturalnym, gdyż z jednej strony sprzyja temu 

nieco słabsze zaawansowanie procesów starzenia (większy udział ludzi młodych), 

zaś z drugiej strony utrzymał się tu w większym stopniu niż np. w części centralnej 

województwa, tradycjonalizm norm społecznych, przejawiający się m.in. w większej 

dzietności.  

Analizując dynamikę zaludnienia w poszczególnych podokresach 

zauważamy, że w latach 2006‒2012 regres zaludnienia ulega niewielkiemu 

wyhamowaniu. Jego przyczyną jest z jednej strony echo wyżu demograficznego 

powodujące niewielki wzrost liczby urodzeń od 2006 r., zaś z drugiej strony  

– niewielkie zmniejszenie odpływu migracyjnego w latach 2008‒2010, zarówno  

w ruchu wewnętrznym, jak i za granicę. Jednak kryzys gospodarczy ostatnich lat 

nasilił ponownie te migracje. Poprawa w zakresie urodzeń jest zbyt mała w stosunku 

do strat, jakie ponosi województwo w wyniku odpływu migracyjnego.  

O ile w latach 1999‒2006 niemal cały obszar województwa śląskiego 

charakteryzował się spadkiem liczby ludności (za wyjątkiem podregionu bielskiego 

wykazującego słaby wzrost zaludnienia), to w latach 2006‒2012 wyróżnić można: 

− obszar ubytku ludnościowego obejmujący podregiony centralnej i północnej 

części województwa;  

− obszar stagnacji demograficznej ‒ podregion rybnicki; 

− obszar wzrostu demograficznego ‒ podregiony bielski i tyski.  

Zaznaczyć przy tym należy, iż poszczególne podregiony wykazują 

wewnętrzne zróżnicowanie w zakresie tendencji przemian demograficznych  

(ryc. 2.2). I tak, w obrębie podregionów bielskiego oraz tyskiego wyraźny jest proces 

suburbanizacji wyrażający się spadkiem zaludnienia miasta głównego oraz 

wzrostem liczby ludności na obszarach wiejskich, zwłaszcza w powiecie 

bezpośrednio sąsiadującym z tym miastem. Podobny proces obserwujemy  

w podregionie częstochowskim, gdzie miasto główne cechuje silny regres lecz 

pozostałe powiaty wykazują stagnację zaludnienia.  

Składowymi wzrostu zaludnienia są przyrost naturalny oraz napływ 

migracyjny.  
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Tab. 2.3. Zmiany zaludnienia w województwie śląskim w latach 1999‒2012 

Podregiony, Miasta na 
prawach powiatu, 

Powiaty 

Liczba  
ludności 

Przyrost/ubytek 
liczby ludności 

Dynamika zaludnienia 

1999‒ 
2006 

(1999=100) 

2006– 
2012 

(2006=100) 

1999– 
2012 

(1999=100) 
1999 2006 2012 1999–2012 

Województwo śląskie 4 776 856 4 669 137 4 615 870 -160 986 97,7 98,9 96,6 

Podregion bielski 640 131 648 559 663 854 23 723 101,3 102,4 103,7 

Bielsko-Biała 
Powiat bielski 

178 936 
144 922 

176 453 
151 505 

174 370 
159 241 

-4 566 
14 319 

98,6 
104,5 

98,8 
105,1 

97,4 
109,9 

Powiat cieszyński 168 094 170 822 177 124 9 030 101,6 103,7 105,4 
Powiat żywiecki 148 179 149 779 153 119 4 940 101,1 102,2 103,3 

Podr. częstochowski 545 657 535 001 527 575 -18 082 98,0 98,6 96,7 

Częstochowa 
Powiat częstochowski 

254 071 
133 999 

245 030 
133 582 

234 472 
135 404 

-19 599 
1 405 

96,4 
99,7 

95,7 
101,4 

92,3 
101,0 

Powiat kłobucki 85 015 84 761 85 735  720 99,7 101,1 100,8 
Powiat myszkowski 72 572 71 628 71 964 -608 98,7 100,5 99,2 

Podregion rybnicki 650 253 638 598 639 490 -10 763 98,2 100,1 98,3 

Jastrzębie-Zdrój 
Rybnik 
Żory 
Powiat raciborski 

98 002 
143 557 

63 683 
116 304 

94 716 
141 388 

62 416 
111 204 

91 723 
140 789 

62 052 
109 929 

-6 279 
-2 768 
-1 631 
-6 375 

96,6 
98,5 
98,0 
95,6 

96,8 
99,6 
99,4 
98,9 

93,6 
98,1 
97,4 
94,5 

Powiat rybnicki 72 925 73 652 76 597 3 672 101,0 104,0 105,0 
Powiat wodzisławski 155 782 155 222 158 400 2 618 99,6 102,0 101,7 

Podregion bytomski 477 672 460 238 448 343 -29 329 96,4 97,4 93,9 

Bytom 
Piekary Śląskie 
Powiat lubliniecki 

197 660 
61 753 
77 163 

186 540 
59 338 
76 530 

174 724 
57 502 
77 347 

-22 936 
-4 251 

 184 

94,4 
96,1 
99,2 

93,7 
96,9 

101,1 

88,4 
93,1 

100,2 
Powiat tarnogórski 141 096 137 830 138 770 -2 326 97,7 100,7 98,4 

Podregion gliwicki 523 768 503 457 480 961 -42 807 96,1 95,5 91,8 

Gliwice 
Zabrze 
Powiat gliwicki 

206 552 
198 354 
118 862 

198 499 
190 110 
114 848 

186 210 
179 452 
115 299 

-20 342 
-18 902 
-3 563 

96,1 
95,8 
96,6 

93,8 
94,4 

100,4 

90,2 
90,5 
97,0 

Podregion katowicki 816 271 776 197 757 963 -58 308 95,1 97,7 92,9 

Chorzów  119 501 113 978 111 168 -8 333 95,4 97,5 93,0 
Katowice  333 244 314 500 307 233 -26 011 94,4 97,7 92,2 
Mysłowice  76 231 75 063 75 305 -926 98,5 100,3 98,8 
Ruda Śląska  154 903 145 471 142 346 -12 557 93,9 97,9 91,9 
Siemianowice Śląskie  75 218 72 247 69 539 -5 679 96,1 96,3 92,4 
Świętochłowice  57 174 54 938 52 372 -4 802 96,1 95,3 91,6 

Podregion sosnowiecki 740 914 724 638 706 494 -34 420 97,8 97,5 95,4 

Dąbrowa Górnicza 
Jaworzno 
Sosnowiec 
Powiat będziński  

133 487 
97 271 

235 662 
147 483 

129 559 
95 771 

224 244 
151 163 

124 701 
94 305 

213 513 
151 650 

-8 786 
-2 966 

-22 149 
4 167 

97,1 
98,5 
95,2 

102,5 

96,3 
98,5 
95,2 

100,3 

93,4 
97,0 
90,6 

102,8 
Powiat zawierciański 127 011 123 901 122 325 -4 686 97,6 98,7 96,3 

Podregion tyski 382 190 382 449 391 190 9 000 100,1 102,3 102,4 

Tychy 
Powiat bieruńsko-lędz. 
Powiat mikołowski 

135 306 
53 852 
90 426 

130 492 
56 017 
91 112 

129 112 
58 204 
95 217 

-6 194 
4 352 
4 791 

96,4 
104,0 
100,8 

98,9 
103,9 
104,5 

95,4 
108,1 
105,3 

Powiat pszczyński 102 606 104 828 108 657 6 051 102,2 103,7 105,9 

Subregion centralny 2 940 815 2 846 979 2 784 951 -155 864 96,8 97,8 94,7 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 
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Ryc. 2.2. Dynamika zaludnienia w gminach województwa śląskiego w latach 1999‒2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 

 

Nałożenie się wielu przyczyn spowodowało, iż od początku lat 90. XX wieku 

przyrost naturalny był bardzo niski (Runge A., 2010). Poziom urodzeń spadł tak 

bardzo, że stał się niższy od poziomu zgonów (Szajnowska-Wysocka, 1999). Od tej 

pory notowany jest ubytek naturalny ludności w województwie śląskim. 
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Niewielki wzrost liczby urodzeń trwający od 2006 do 2011 roku jest echem 

wyżu demograficznego urodzonego na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Ówczesny 

potężny wyż demograficzny obecnie reprodukuje się, jednak rozmiary tej 

reprodukcji są tak znikome, że powszechne jest przekonanie, iż wciąż trwa niż 

demograficzny. Tymczasem kończy się okres reprodukcji wyżu demograficznego,  

a w najbliższych latach w wiek zakładania rodzin zacznie wkraczać niż 

demograficzny urodzony pod koniec lat 80. i w latach 90. XX wieku. Jak wskazują 

dane, maksimum poziomu urodzeń zostało osiągnięte w 2011 r. W kolejnych latach 

będziemy obserwować stopniowy i raczej nieodwracalny spadek liczby urodzeń. 

Decyzja o rocznych urlopach rodzicielskich była bardzo dobra, lecz spóźniona  

o 10‒15 lat. Obecnie pozwoli ona jedynie na hamowanie spadku urodzeń niż na ich 

wzrost. Nie wystarczy jednak zachęcać młodych ludzi do prokreacji, czy nawet 

stwarzać korzystne warunki kredytowania pierwszego mieszkania dla młodej 

rodziny. Podstawą zatrzymania młodych ludzi w kraju jest zapewnienie im pracy.  

W innym przypadku trwał będzie odpływ migracyjny młodych ludzi za granicę  

i tam również rodzić się będą ich dzieci. Tymczasem absolwenci szkół mają poważny 

problem ze znalezieniem pracy. 

Zbilansowanie sumy liczby urodzeń oraz sumy liczby zgonów w latach 

1999‒2011 pozwala stwierdzić, iż województwo śląskie w tym okresie utraciło 

wskutek ubytku naturalnego 55,0 tys. osób (tab. 2.4). Największy ubytek naturalny 

ludności wystąpił w podregionach sosnowieckim (-31,8 tys. osób) i katowickim  

(-27,5 tys. osób). W obrębie subregionu centralnego jedynie podregion tyski wykazał 

przyrost naturalny rzędu 12,8 tys. osób. Największy przyrost naturalny ludności 

wystąpił w podregionie rybnickim (14,9 tys. osób), a o połowę mniejszy w bielskim 

(7,9 tys. osób). Przyrost naturalny wykazują jedynie obszary o najmniej 

zaawansowanych procesach starzenia demograficznego i o utrzymującym się 

tradycjonalizmie norm społecznych (wcześniejsze zawieranie małżeństw, większa 

trwałość związków, większa dzietność kobiet).  

W większości obszarów województwa brak jednak zastępowalności pokoleń. 

Każde następne pokolenie dzieci jest mniej liczne od pokolenia rodziców. 

Współczynnik reprodukcji brutto dla województwa wynosił w 2011 r. 0,607,  

a w miastach był on jeszcze niższy (0,592). Tymczasem dopiero wielkość 

współczynnika równa 1 oznacza odtwarzanie biologiczne populacji pozwalające 

zachować liczebność pokolenia dzieci równą liczebności pokolenia rodziców. Aby 

możliwa była owa reprodukcja prosta każda kobieta przeciętnie powinna rodzić  

2,14 dziecka (Holzer, 1999). W województwie śląskim współczynnik dzietności 

kształtował się natomiast na poziomie 1,3 dziecka, zaś w miastach 1,2. Niestety są to 
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wskaźniki osiągnięte w sytuacji poprawy w zakresie poziomu urodzeń jaka 

wystąpiła w okresie 2006‒2011, kiedy to poziom urodzeń w województwie śląskim 

zaczął wzrastać. W kolejnych latach będą one coraz niższe. 
 

Tab. 2.4. Sumaryczny przyrost (ubytek) naturalny w województwie śląskim  

w latach 1999‒2011 

Podregiony, Miasta na 

prawach powiatu, 

Powiaty 

Przyrost lub ubytek 

naturalny 
Podregiony, Miasta na 

prawach powiatu, Powiaty 

Przyrost lub ubytek 

naturalny 

liczba osób ‰ liczba osób ‰ 

Województwo śląskie -55 036 -11,9 Podregion gliwicki -4 467 -9,3 

Podregion bielski 7 866 11,8 Gliwice  -3 400 -18,3 

Bielsko-Biała  418 2,4 Zabrze  -886 -4,9 

Powiat bielski 3 572 22,4 Powiat gliwicki -181 -1,6 

Powiat cieszyński 2 971 16,8 Podregion katowicki -27 455 -36,2 

Powiat żywiecki 905 5,9 Chorzów  -6 642 -59,7 

Podr. częstochowski -18 682 -35,4 Katowice  -14 361 -46,7 

Częstochowa  -9 392 -40,1 Mysłowice  -61 -0,8 

Powiat częstochowski -5 377 -39,7 Ruda Śląska  -2 389 -16,8 

Powiat kłobucki -1 134 -13,2 Siemianowice Śląskie  -2 533 -36,4 

Powiat myszkowski -2 779 -38,6 Świętochłowice  -1 469 -28,0 

Podregion rybnicki 14 890 23,3 Podregion sosnowiecki -31 792 -45,0 

Jastrzębie-Zdrój  4 550 49,6 Dąbrowa Górnicza  -3 897 -31,3 

Rybnik  3 371 23,9 Jaworzno  -1 323 -14,0 

Żory  5 056 81,5 Sosnowiec  -10 345 -48,5 

Powiat raciborski -833 -7,6 Powiat będziński -9 250 -61,0 

Powiat rybnicki 1 118 14,6 Powiat zawierciański -6 977 -57,0 

Powiat wodzisławski 1 628 10,3 Podregion tyski 12 808 32,7 

Podregion bytomski -8 204 -18,3 Tychy  3 502 27,1 

Bytom  -4 988 -28,5 Powiat bieruńsko-lędziński 1 976 33,9 

Piekary Śląskie  -1 895 -33,0 Powiat mikołowski 1 145 12,0 

Powiat lubliniecki 99 1,3 Powiat pszczyński 6 185 56,9 

Powiat tarnogórski -1 420 -10,2 Subregion centralny -59 110 -2,1 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa  
 

Zestawienie roli przyrostu naturalnego oraz salda migracji w kształtowaniu 

przemian demograficznych budzi obawy o przyszłość demograficzną województwa 

śląskiego, gdyż sytuacja ta będzie rzutować na wiele sfer życia społecznego  

i gospodarczego, w tym także na rynek pracy. Typy przemian demograficznych  

wg J. Webb’a (1963) oznaczają: 

A – przyrost rzeczywisty na skutek przyrostu naturalnego pokrywającego 

straty migracyjne (wartość bezwzględna ujemnego salda migracji jest mniejsza niż 

przyrost naturalny); 
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B – przyrost rzeczywisty na skutek przyrostu naturalnego wspomaganego 

napływem migracyjnym (dodatnim saldem migracji); 

C – przyrost rzeczywisty na skutek napływu migracyjnego (dodatniego salda 

migracji) wspomaganego przyrostem naturalnym; 

D – przyrost rzeczywisty na skutek napływu migracyjnego (dodatniego salda 

migracji) pokrywającego straty z ubytku naturalnego (dodatnie saldo migracji jest 

większe niż wartość bezwzględna ubytku naturalnego); 

E – ubytek rzeczywisty na skutek ubytku naturalnego przewyższającego 

napływ migracyjny (wartość bezwzględna ubytku naturalnego jest większa niż 

dodatnie saldo migracji); 

F – ubytek rzeczywisty na skutek ubytku naturalnego pogłębianego stratami 

migracyjnymi (ujemne saldo migracji); 

G – ubytek rzeczywisty na skutek odpływu migracyjnego (ujemnego salda 

migracji) pogłębianego ubytkiem naturalnym; 

H – ubytek rzeczywisty na skutek odpływu migracyjnego przewyższającego 

przyrost naturalny (wartość bezwzględna ujemnego salda migracji jest większa niż 

przyrost naturalny).  

Najbardziej korzystne są typy B i C, gdyż obydwie składowe przyrostu 

rzeczywistego powodują wzrost zaludnienia. Nieco mniej korzystne są typy A i D, 

gdzie tylko jedna ze składowych wpływa na wzrost zaludnienia. Niekorzystne typy 

E i H, w których co prawda jedna ze składowych pracuje na wzrost zaludnienia, lecz 

druga przyczynia się do regresu demograficznego (ubytku rzeczywistego). 

Najtrudniejszą sytuację demograficzną reprezentują typy F i G, w których obie 

składowe przemian powodują ubytek ludności. 

W ogólnym bilansie demograficznym województwo śląskie charakteryzuje się 

typem G, co oznacza spadek zaludnienia wskutek odpływu migracyjnego oraz 

przewagi zgonów nad bardzo niskim poziomem urodzeń (tab. 2.5).  

Na przeważającym obszarze województwa mamy do czynienia zatem  

z najgorszymi typami przemian demograficznych. W podregionach częstochowskim 

i sosnowieckim problemem jest przede wszystkim starzenie się społeczeństwa  

i bardzo niska rozrodczość, którym to zjawiskom towarzyszy odpływ migracyjny 

(typ F). W większości obszarów subregionu centralnego (podregiony: bytomski, 

gliwicki, katowicki) problemem jest przede wszystkim odpływ migracyjny ludności, 

któremu towarzyszy starzenie się społeczeństwa i bardzo niska rozrodczość (typ G). 

Ponieważ w odpływie migracyjnym przeważają ludzie młodzi to w konsekwencji 

powoduje on dalsze obniżanie rozrodczości oraz pogłębianie się starzenia 

demograficznego. 
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Tab. 2.5. Składowe przyrostu / ubytku rzeczywistego ludności w latach 1999‒2011  

 

Podregiony 

Przyrost 

naturalny 

Saldo 

migracji 

Przyrost/ubytek 

rzeczywisty 

Typ przemian 

demograficznych 

wg J. Webb’a suma z lat 1999–2011 

Województwo śląskie -55 036 -111 681 -166 717 G 

Podregion bielski +7 866 +13 470 +21 336 C 

Podregion częstochowski -18 682 -2 106 -20 788 F 

Podregion rybnicki +14 890 -26 605 -11 715 H 

Podregion bytomski -8 204 -18 902 -27 106 G 

Podregion gliwicki -4 467 -25 643 -30 110 G 

Podregion katowicki -27 455 -36 833 -64 288 G 

Podregion sosnowiecki -31 792 -12 150 -43 942 F 

Podregion tyski +12 808 -2 912 +9 896 A 

Subregion centralny -59 110 -96 440 -155 550 G 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Stan i ruch naturalny ludności”, BDL GUS, Warszawa 

 

Wyjątek stanowi podregion tyski reprezentujący typ A przemian, w którym 

wzrost zaludnienia jest możliwy dzięki przyrostowi naturalnemu. Sprzyja temu 

stosunkowo korzystna struktura wieku ludności tego podregionu.  

Rzeczywisty ubytek ludności występuje natomiast w podregionie rybnickim, 

gdzie odpływ migracyjny jest na tyle silny, że przyrostu naturalnego nie wystarcza 

do uzupełniania strat migracyjnych (typ H).  

Obszarem wzrostu demograficznego jest natomiast podregion bielski, będący 

beneficjentem wewnętrznego (wewnątrzwojewódzkiego) ruchu migracyjnego. 

Napływają tu migranci z innych podregionów, zwłaszcza centralnej części 

województwa. Ponadto nieco słabiej zaawansowane starzenie demograficzne 

podregionu bielskiego i wyższa dzietność sprzyja występowaniu przyrostu 

naturalnego.  

Rola migracji w kształtowaniu zmian zaludnienia jest istotna, lecz zmienna  

w czasie. O ile do lat 80. XX wieku rozwój ludnościowy województwa śląskiego  

w dużej mierze bazował na napływie ludności spoza województwa, to od lat 90. 

sytuacja uległa odwróceniu (Kłosowski, Runge, 2010).  

W latach 1999‒2011 łączny napływ ludności w woj. śląskim wyniósł  

591,3 tys. osób, z czego większość, tj. 452,1 tys. migrantów (76,5% całego napływu) 

pochodziło z różnych jednostek województwa śląskiego; 119,6 tys. osób (20,2%)  

z innych województw kraju, a tylko 19,6 tys. osób (3,3% napływu) – z zagranicy  

(tab. 2.6).  

Odpływ był znacznie większy, obejmując 703,0 tys. osób, przy czym wewnątrz 

województwa oczywiście bilansował się on z napływem (co stanowi 64,3% całego 
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odpływu). Natomiast przewaga odpływu poza granice województwa  

(22,1% odpływu) i kraju (13,6%) nad napływem ukazuje rozmiar strat w liczbie 

ludności. 
 

Tab. 2.6. Bilans migracyjny województwa śląskiego w latach 1999‒2011  

Wyszczególnienie 
Suma napływu Suma odpływu Saldo migracji 

liczba osób % liczba osób % liczba osób 

Ogółem 591 309 100,0 702 990 100,0 -111 681 

w tym: 

w obrębie woj. śląskiego 

 

452 144 

 

76,5 

 

452 144 

 

64,3 

 

 0 

z / do innych województw 
(międzywojewódzkie) 

119 609 20,2 155 386 22,1 -35 777 

zagraniczne 19 556 3,3 95 460 13,6 -75 904 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 

 

Dominują zatem przepływy ludności dokonujące się w obrębie województwa 

(452,1 tys. osób, co daje 79,1% napływu oraz 74,4% odpływu w ruchu 

wewnętrznym). Powodują one przesuwanie się potencjału demograficznego  

w obrębie województwa ‒ obszary emigracyjne tracą tyle samo osób, co zyskują 

obszary imigracyjne. Jednak 20,9% napływu oraz 25,6% odpływu wewnętrznego 

przekracza granice województwa śląskiego, które tym samym staje się obszarem 

emigracyjnym (ryc. 2.3). 
 

 
Ryc. 2.3. Kierunki odpływu migracyjnego z województwa śląskiego w 1999 i 2011 r.  

(w % ogółu emigrantów w ruchu krajowym w danym roku) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 
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Odpływ poza województwo śląskie, ale w granicach kraju, kieruje się głównie 

do województwa małopolskiego (23,9% i 26,2% odpływu). Mniejsze strumienie 

migrantów płyną do województw mazowieckiego (9,8% i 14,5%) oraz 

dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego. Pozostałe kierunki mają mniejsze znaczenie. 

Większe straty województwo śląskie ponosi w migracjach zagranicznych.  

Odnosząc relacje w tworzeniu zmian zaludnienia do samych tylko migracji  

w ruchu wewnętrznym oraz migracji zagranicznych można, wykazać jak dużą rolę 

odgrywają te strumienie migracyjne w kształtowaniu liczby i struktury ludności.  

W migracjach wewnętrznych uwzględniono jednak zarówno te dokonujące się  

w obrębie województwa śląskiego, jak i migracje międzywojewódzkie (z/do innych 

województw). Na obszarze województwa śląskiego występują tylko 4 typy 

kształtowania się ogólnego salda migracji, gdyż nie ma przypadku dodatniego salda 

migracji zagranicznych (tab. 2.7): 

A – dodatnie saldo migracji, gdy napływ w ruchu wewnętrznym jest większy 

niż odpływ za granicę i pokrywa straty migracyjne (wartość bezwzględna ujemnego 

salda migracji zagranicznych jest mniejsza niż dodatnie saldo migracji 

wewnętrznych); 

F – ujemne saldo migracji w wyniku emigracji wewnętrznej pogłębianej 

odpływem migracyjnym za granicę; 

G – ujemne saldo migracji na skutek odpływu za granicę pogłębianego 

odpływem migracyjnym w ruchu wewnętrznym; 

H – ujemne saldo migracji w wyniku odpływu migracyjnego za granicę, 

któremu towarzyszy niewielki napływ migracyjny w ruchu wewnętrznym (wartość 

bezwzględna ujemnego salda migracji zagranicznych jest większa niż dodatnie saldo 

migracji wewnętrznych).  

Najbardziej niekorzystną sytuację posiadają podregiony centralnej części 

województwa, gdyż większość emigrantów odpływa poza granice kraju, przy czym 

duży odpływ notuje się także w ruchu wewnętrznym (Runge, 2008a). Występuje tu 

znaczne zróżnicowanie przestrzenne tak wyróżnionych typów migracji. Odpływ za 

granicę kraju generowany jest przede wszystkim z podregionu katowickiego, 

bytomskiego i gliwickiego, zaś z podregionu sosnowieckiego dominuje odpływ  

w ruchu wewnętrznym. Ze względu na relację między kierunkami odpływu 

migracyjnego można tu wyróżnić miasta: 

− generujące duży odpływ migracyjny przede wszystkim w ruchu wewnętrznym  

‒ Katowice, Sosnowiec i Tychy; 

− generujące duży odpływ migracyjny w ruchu wewnętrznym przy dużym 

udziale odpływu za granicę ‒ Bytom i Gliwice; 

− o dominującym odpływie za granicę ‒ Zabrze, Chorzów, Ruda Śląska. 
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Tab. 2.7. Saldo migracji w województwie śląskim w latach 1999–2011  
Podregiony, Miasta na prawach 

powiatu, Powiaty 
Suma salda migracji w latach 1999–2011 Typ 

migracji ogółem wewnętrznych *) zagranicznych 

Województwo śląskie -111 681 -35 777 -75 904 G 

Podregion bielski 13 470 15 653 -2 183 A 

Bielsko-Biała 
Powiat bielski 

-4 245 
10 713 

-3 728 
10 825 

-517 
-112 

F 
A 

Powiat cieszyński 4 808 6 099 -1 291 A 
Powiat żywiecki 2 194 2 457 -263 A 

Podregion częstochowski -2 106 -1 164 -942 F 

Częstochowa 
Powiat częstochowski 

-9 222 
4 992 

-8 423 
5 048 

-799 
-56 

F 
A 

Powiat kłobucki  874 916 -42 A 
Powiat myszkowski 1 250 1 295 -45 A 

Podregion rybnicki -26 605 -14 477 -12 128 F 

Jastrzębie-Zdrój 
Rybnik 
Żory 
Powiat raciborski 

-10 774 
-5 230 
-6 925 
-5 187 

-9 364 
-3 473 
-6 482 

 878 

-1 410 
-1 757 

-443 
-6 065 

F 
F 
F 
H 

Powiat rybnicki 2 113 2 703 -590 A 
Powiat wodzisławski -602 1 261 -1 863 H 

Podregion bytomski -18 902 -2 404 -16 498 G 

Bytom 
Piekary Śląskie 
Powiat lubliniecki 

-14 045 
-2 394 

-545 

-7 739 
-533 

1 757 

-6 306 
-1 861 
-2 302 

F 
G 
H 

Powiat tarnogórski -1 918 4 111 -6 029 H 

Podregion gliwicki -25 643 -9 708 -15 935 G 

Gliwice 
Zabrze 
Powiat gliwicki 

-8 995 
-12 090 
-4 558 

-5 512 
-4 668 

472 

-3 483 
-7 422 
-5 030 

F 
G 
H 

Podregion katowicki  -36 833 -15 785 -21 048 G 

Chorzów  -1 893 1 862 -3 755 H 
Katowice  -15 404 -11 159 -4 245 F 
Mysłowice  -970 -295 -675 G 
Ruda Śląska  -12 794 -3 492 -9 302 G 
Siemianowice Śląskie  -3 083 -1 466 -1 617 G 
Świętochłowice  -2 689 -1 235 -1 454 G 

Podregion sosnowiecki -12 150 -9 804 -2 346 F 

Dąbrowa Górnicza 
Jaworzno 
Sosnowiec 
Powiat będziński  

-2 047 
-1 661 

-12 154 
3 861 

-1 367 
-1 215 

-11 224 
4 018 

-680 
-446 
-930 
-157 

F 
F 
F 
A 

Powiat zawierciański -149 -16 -133 G 

Podregion tyski -2 912 1 912 -4 824 H 

Tychy 
Powiat mikołowski 

-7 575 
3 231 

-6 378 
4 466 

-1 197 
-1 235 

F 
A 

Powiat pszczyński 541 2 048 -1 507 A 
Powiat bieruńsko-lędziński  891 1 776 -885 A 

Subregion centralny -96 440 -35 789 -60 651 G 

*) dokonujące się w obrębie województwa śląskiego oraz migracje międzywojewódzkie (z/do innych 
województw).  
Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 
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Także w wielu miastach średniej wielkości przeżywających duże trudności na 

rynku pracy (wysoki poziom bezrobocia) znaczny jest odpływ za granicę kraju 

(Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice). 

Zasadnicze różnice występują między powiatami a miastami na prawach 

powiatu. Powiaty przyjmują bowiem część odpływającej z miast ludności, zyskując 

korzystny bilans migracji wewnętrznych. Ciekawe natomiast są przypadki 

powiatów, które z jednej strony przyjmują zamożniejszą ludność napływającą  

z miast, a jednocześnie brak pracy wypycha własnych mieszkańców poza granice 

kraju (tarnogórski, lubliniecki, gliwicki).  

Część odpływu migracyjnego z miast konurbacji kieruje się z kolei do 

powiatów w innych podregionach województwa, zwłaszcza w podregionie bielskim 

(„suburbanizacja przeniesiona” ‒ Runge, Krzysztofik, Spórna, 2011). Konurbacja 

katowicka praktycznie pozbawiona jest strefy podmiejskiej, dlatego część procesu 

suburbanizacji przebiega w dalej położonych obszarach wiejskich. Składają się na nią 

dwa strumienie migrantów. Jeden stanowi reemigracja osób, które w poprzednich 

dziesięcioleciach napływały z południowej części województwa do konurbacji 

katowickiej w poszukiwaniu pracy. Drugi obejmuje mieszkańców konurbacji 

przenoszących się na stałe w Beskidy do tzw. drugich domów, których tradycje 

sięgają jeszcze lat 60. XX wieku.  

Beneficjentem migracji wewnętrznych jest zwłaszcza podregion bielski, choć 

w migracjach zagranicznych traci swój potencjał ludnościowy. Na obszarach 

wiejskich podregionu bielskiego nakładają się kierunki napływu z innych części 

województwa i kraju z napływem z Bielska-Białej.  

Niekorzystną sytuację w bilansie migracji posiada podregion rybnicki,  

z którego duży strumień migrantów odpływa do innych podregionów województwa 

i poza województwo, ale równie dużo emigrantów kieruje się za granicę kraju. 

Odpływ ten generują miasta podregionu stanowiące dotąd główne rynki pracy bądź 

sypialnie tych rynków. Suburbanizacja obszarów położonych w otoczeniu Rybnika 

na tle tych przepływów stanowi niewielki udział.  

Podregion częstochowski oddaje swoich migrantów innym obszarom 

województwa i kraju, przy stosunkowo niedużym odpływie za granicę kraju. 

Zaznacza się przy tym silny odpływ z Częstochowy, którego część kieruje się do 

otaczających ją gmin wiejskich, a część emigruje poza podregion częstochowski.  
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2.3. MIGRACJE LUDNOŚCI 
 

2.3.1. NAPŁYW I ODPŁYW LUDNOŚCI 
 

 W województwie śląskim zdecydowanie większe zainteresowanie budziły 

migracje ludności miast aniżeli obszarów wiejskich. Dotyczy to przede wszystkim 

konurbacji katowickiej i rybnickiej, koncentrujących maksimum przemieszczeń. 

Gminy wiejskie regionu postrzegane były głównie jako tereny źródłowe migracji do 

miast, a nie jako obszar odznaczający się określonymi cechami przemieszczeń 

ludności.  

 Do lat 80. XX w. istotne znaczenie w kształtowaniu przyrostu rzeczywistego 

byłego województwa katowickiego odgrywał napływ migracyjny. W latach 

późniejszych odnotowujemy narastające ujemne saldo migracji, głównie w miastach. 

Napływ migracyjny w byłym województwie katowickim zmalał z poziomu  

116,1 tys. osób w 1979 r. do 39,0 tys. osób w 1996 r. zaś odpływ z wielkości  

88,8 tys. osób w 1982 r. do 44,1 tys. osób, lecz jednocześnie jak podaje J. Runge (1999), 

1993 rok rozpoczyna fazę ujawniania się ubytku migracyjnego ludności rzędu  

2,5‒6,4 tys. osób rocznie, który dotknął wyłącznie ośrodki miejskie. Ponadto 

charakterystyka przyrostu rzeczywistego dla całego byłego województwa pozwala 

stwierdzić, iż …„od 1990 r. sytuacja pod tym względem staje się niestabilna: w latach 

1990-1991 dominuje bowiem przyrost migracyjny nad przyrostem naturalnym,  

w 1992 roku przyrost naturalny nad napływem migracyjnym, w 1993 roku przyrost 

naturalny nad ubytkiem migracyjnym, w latach 1994–1995 emigracja przeważa nad 

przyrostem naturalnym, a w 1997 roku odpływ migracyjny dominuje nad ubytkiem 

naturalnym. Zmiany te pogłębiają niekorzystne tendencje przemian ludnościowych 

województwa, zmierzające generalnie do regresu demograficznego regionu"… 

(Runge J., 1999, s. 15).  

Jak podają J. Runge, F. Kłosowski (2000), łączne saldo migracji dla miast woj. 

śląskiego w 1977 r. wynosiło 21 tys. osób. Wartości te wzrastały aż do 1981 r., kiedy 

to saldo migracji osiągnęło 36,5 tys. osób, by w latach następnych zmaleć do 2,6 tys. 

w 1992 r. zaś później przybrać narastające wielkości ujemne. W końcu 1997 roku 

saldo migracji dla nowego kształtu województwa wynosiło 6,7 tys. osób. 

Sumaryczna wielkość salda migracji w latach 1977‒1997 dla 67 miast regionu 

wyniosła 251,6 tys. Maksymalne wielkości salda migracji występowały przede 

wszystkim w największych miastach regionu w konurbacji katowickiej i rybnickiej. 

Analiza sumarycznych wielkości salda migracji w miastach województwa śląskiego 

w latach 1977‒1997 pozwala stwierdzić, że maksima odnotowano w Sosnowcu  
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(35,4 tys. osób), Dąbrowie Górniczej (27,6 tys. osób), Bielsku-Białej (22,1 tys. osób), 

Żorach (21,9 tys. osób) i Tychach (21,2 tys. osób). Przyczynami tak wysokich wartości 

były procesy industrializacji zachodzące w latach 70. XX wieku i towarzysząca temu 

urbanizacja.  

 Bardzo niekorzystny proces obserwujemy w starych, wyludniających się 

ośrodkach miejskich, takich jak: Chorzów (18,6 tys. emigrantów), Jastrzębie-Zdrój 

(8,8 tys. emigrantów), Zabrze (5,6 tys. emigrantów), Bytom (4,4 tys. emigrantów), 

Pyskowice (1,9 tys. emigrantów) i Kłobuck (1,2 tys. emigrantów). Zrozumiałą 

przyczyną może być jedynie wyludnianie Jastrzębia-Zdrój, gdyż zjawisko to można 

tłumaczyć słabym poczuciem tożsamości z nowym miejscem zamieszkania 

migrantów, których część po pewnym czasie zaczęła wracać w swoje strony 

rodzinne. 

 Największa skłonność do migracji, a tym samym najsłabsze przywiązanie do 

miejsca zamieszkania, obserwowana jest w centralnej części województwa śląskiego, 

obejmującej konurbację katowicką i rybnicką oraz bliskie otoczenie. Określone 

zostało to na podstawie współczynnika efektywności migracji, którego maksymalne 

wielkości wystąpiły w Sośnicowicach (37,9%), Żorach (34,5%), Raciborzu (33,6%). 

 W latach 90. XX wieku w istotny sposób zmniejszyły się zasięgi terytorialne 

migracji dla poszczególnych miejscowości zwłaszcza tych, które do tej pory były 

utożsamiane z głównymi ośrodkami imigracyjnymi. Odnosi się to do takich miast jak 

Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Tychy, zaś od 1982 roku możemy obserwować 

kończącą fazę zewnętrznego dużego napływu migracyjnego. 

 Charakterystyki przemieszczeń ludności w miastach województwa śląskiego 

potwierdzają fakt powojennej korelacji pomiędzy realizowanymi tutaj 

przedsięwzięciami inwestycyjnymi w gospodarce a natężeniem migracji 

codziennych oraz stałych. Te drugie aż do 1982 r. pełniły istotną rolę  

w kształtowaniu przyrostu rzeczywistego ludności, zaś głównymi obszarami 

źródłowymi imigracji były: bielskie, częstochowskie oraz kieleckie. 

 Do lat 80. XX w. w skali całego byłego województwa katowickiego istotne 

znaczenie w kształtowaniu przyrostu rzeczywistego odgrywał napływ migracyjny. 

Lata późniejsze charakteryzowały się narastającym ujemnym saldem migracji. 

Możemy stwierdzić, iż przyczyną tego był …„wpływ ogólnokrajowego cyklu 

demograficznego, jak i konsekwencje przemian społeczno-gospodarczych ostatnich 

lat które przyczyniły się do spadku znaczenia największych miast województwa  

w przyciąganiu potencjalnych migrantów, a jednocześnie do wzrostu w tym zakresie 

gmin wiejskich"… (Runge, Kłosowski, 2000, s. 45). 
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 W gminach wiejskich województwa śląskiego w latach 1977–1999 

obserwowano wzrost zaludnienia z 895,6 tys. osób do 1,001 mln osób, tj. o 11,7%. 

Spowodowane to było zwiększającymi się z roku na rok wielkościami salda migracji 

ludności. Współczynnik napływu zmalał w okresie 1977–1999 z 16,6‰ do 13,3‰. 

Podobną tendencją zmian charakteryzował się współczynnik odpływu malejąc  

z poziomu 27‰ (1978) do 10‰ w 1999 r. W gminach wiejskich współczynnik 

mobilności zmniejszył się niemalże o połowę. Pomimo wyraźnej zmienności w latach 

1977‒1999, daje się zauważyć spadek poziomu współczynnika efektywności migracji 

prawie do zera, a następnie jego wzrost. Można dostrzec, że pomimo wysoce 

zurbanizowanego charakteru regionu, jak i istotnego zmniejszenia się  

dynamiki zjawisk ludnościowych w ostatnich latach, w gminach wiejskich 

charakteryzowanego regionu widoczne są wyraźne różnice w kształtowaniu się 

migracji zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Gminy wiejskie powiatów słabiej 

zurbanizowanych najwcześniej zmieniały charakter formowania się salda migracji  

i przechodziły z dużych wielkości ujemnych do zera, a następnie do wielkości 

dodatnich. Były to gminy które lokują się w postaci pasa o przebiegu 

południkowym. Przemiany migracyjne w woj. śląskim i ich tendencje są 

potwierdzeniem zmiany pozycji obszarów wiejskich w kształtowaniu się 

przeobrażeń ludnościowych. Wyraźny wzrost liczby obszarów z dodatnim bilansem 

migracyjnym może stanowić dowód słabnącej urbanizacji centrów regionalnych oraz 

przejaw wzrostu znaczenia stref podmiejskich i obszarów peryferyjnych. 

 Wyniki Narodowego Spisu Ludności 2002 wykazują, iż w województwie 

śląskim w miejscowości aktualnego zamieszkania od urodzenia mieszkało 2,7 mln. 

osób, tzn. że prawie 60% ludności nie opuszczało swojej miejscowości na okres  

12 miesięcy lub na dłużej. W porównaniu z krajem ludność ta stanowiła 12,1% ogółu 

ludności Polski mieszkającej w miejscowości aktualnego zamieszkania od urodzenia.  

 Podobnie jak w kraju tak i w województwie śląskim większą zasiedziałością 

charakteryzują się mieszkańcy wsi, 67,6% mieszkańców stwierdziło, że mieszka od 

urodzenia; tak samo odpowiedziało tylko 55,0% mieszkańców miast. 

 Ludność mobilna stanowiła prawie 40% ogółu mieszkańców województwa,  

z czego 29,6% ludności przybyło lub powróciło do miejscowości aktualnego 

zamieszkania przed 1989 rokiem, a 9,2% w latach 1989–2002, czyli w ostatnim okresie 

międzyspisowym. Dla 3,5% ludności nie ustalono, od kiedy mieszka  

w województwie śląskim. Możemy zaobserwować dużą różnicę w napływie 

migracyjnym występującą pomiędzy okresem gospodarki centralnie sterowanej do 

1989 roku, kiedy wartości napływu trzykrotnie przewyższały wartości w latach 

międzyspisowych.  
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 Wśród ludności mobilnej do 59 roku życia dominowali mężczyźni. Nadwyżki 

kobiet pojawiły się dopiero po 60 roku życia. Najbardziej mobilną grupa była grupa  

25‒44 lata. W województwie śląskim w latach 1989–2002 do miejscowości ostatniego 

zamieszkania przybyło lub powróciło z innego miejsca w kraju 427,9 tys. osób,  

co stanowiło 9,0% ogółu ludności województwa śląskiego. Wśród osób migrujących 

przeważały kobiety (52,1%). Biorąc pod uwagę wiek migrantów, najliczniejszą grupę 

stanowiły osoby w wieku 25–44 lata, przy czym wśród mężczyzn – osoby w wieku 

30–34 lata, zaś wśród kobiet – w wieku 25–29 lat.  

 Województwo śląskie było drugim województwem w Polsce (po woj. 

mazowieckim), gdzie w latach 1989‒2002 do miejscowości aktualnego zamieszkania 

przybyło z zagranicy 10,1 tys. osób, co stanowiło 11,8% ogółu ludności, która 

przybyła z zagranicy. Wśród osób, które przybyły z zagranicy nieznacznie 

przeważali mężczyźni. Najliczniej napłynęły osoby w przedziale wieku 25‒44  

z przewagą kobiet.  

Od 1999 roku obserwujemy w woj. śląskim ujemne saldo migracji 

międzywojewódzkich (ryc. 2.4). Kształtuje się ono na poziomie około -3 tys. osób 

rocznie. W latach 70. i 80. XX w. woj. śląskie posiadało wybitnie imigracyjny 

charakter ściągając rzesze ludności z całej Polski. Okres ten trwał aż do transformacji 

gospodarczej. Obecnie województwo boryka się z problemem ubytku ludności, na 

który wpływają również migracje. Sumarycznie do woj. śląskiego od 1999 roku 

napłynęło 127 tys. osób a odpłynęło 166 tys., w związku z czym w analizowanych 

latach ubyło ponad 39 tys. mieszkańców właśnie na skutek migracji.  
 

 
Ryc. 2.4. Migracje międzywojewódzkie na pobyt stały dla woj. śląskiego w latach 

1999‒2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Napływ migracyjny. Napływ migracyjny nie jest równomierny w całym 

województwie. Możemy zauważyć jego zróżnicowanie w poszczególnych 

podregionach. Największy napływ migracyjny w latach 1999‒2011 obserwujemy  

w podregionie bielskim. W analizowanych latach napływ do gmin w omawianym 

podregionie wyniósł 97 tys. osób, a odpływ z gmin 83 tys. osób. Ponad 14 tys. osób 

znalazło odpowiednie warunki aby w nim pozostać. Napływ migracyjny  

w podregionie bielskim kształtuje się na poziomie 11‰ i jako wskaźnik posiada 

najwyższe wartości spośród wszystkich podregionów (ryc. 2.5). Na chęć pozostania 

migrantów wpływa wiele czynników. Najważniejszym jest czyste powietrze, piękne 

krajobrazy, możliwość znalezienia pracy, dobre skomunikowanie z konurbacją. 

Popularnym zjawiskiem na obszarze południowej części woj. śląskiego jest 

budowanie drugich domów i przenoszenie się tam na starość. Najmniejszy napływ 

migracyjnym w analizowanych latach wystąpił do podregionu gliwickiego. W latach 

1999–2011 napływ do gmin wyniósł 53 tys. a odpływ ponad 78 tys. Region ten jest 

wysoko zurbanizowany i mocno uprzemysłowiony. Mimo wielu miejsc pracy jakie 

oferuje np. Podstrefa Gliwicka KSSE ludność woli zamieszkiwać w strefie 

podmiejskiej i dojeżdżać do pracy.  

Analiza kierunków napływu do woj. śląskiego wskazuje na dominację 

obszarów położonych w najbliższym otoczeniu (ryc. 2.6). Drugi pod względem 

natężenia obszar napływu do woj. śląskiego to Małopolska, Opolszczyzna i region 

świętokrzyski. Mocno wyróżniają się także duże miasta takie jak Warszawa, 

Wrocław, Kraków, Poznań.  

 

Ryc. 2.5. Napływ migracyjny ogółem do gmin w podregionach w latach 1999–2011 

na 1000 mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Ryc. 2.6. Powiaty z których nastąpił napływ migracyjny osób w wieku 

produkcyjnym do woj. śląskiego w 2011 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Odpływ migracyjny. Największy odpływ z gmin woj. śląskiego można było 

zaobserwować w latach 1999‒2011 w podregionie rybnickim, z gmin którego 

sumarycznie odpłynęło 110 tys. osób (ryc. 2.7). Napływ do gmin wyniósł 84 tys.  

w związku z czym ubyło prawie 26 tys. osób. Najniższy odpływ można zauważyć  

w podregionie częstochowskim i bielskim. Reginy te są mało uprzemysłowione, 

mieszkańcy konurbacji chętnie tam wyjeżdżają, początkowo w celach turystyczno-

rekreacyjnych aby w konsekwencji migrować na stałe. Z badań wynika, że w 90% 

przypadków migracja na stałe jest konsekwencją wcześniejszych pobytów 

wakacyjnych. 
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Ryc. 2.7. Odpływ migracyjny ogółem z gmin z podregionów w latach 1999‒2011  

na 1000 mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 
Ryc. 2.8. Powiaty do których nastąpił odpływ migracyjny osób w wieku 
produkcyjnym z woj. śląskiego w 2011 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Głównymi kierunkami odpływu migracyjnego osób w wieku produkcyjnym 

są powiaty położone w najbliższym otoczeniu woj. śląskiego. Wyraźny odpływ 

następuje również do dużych miast takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań 

i powiatów otaczających duże miasta (ryc. 2.8). W miejscach tych migranci  

z łatwością mogą znaleźć pracę i dobre wynagrodzenie. 

 

Saldo migracji. Spośród wszystkich podregionów jedynie w gminach 

podregionu bielskiego we wszystkich analizowanych latach wystąpiło dodatnie 

saldo migracji, a w ostatnich latach kształtowało się na poziomie około 2‰ (ryc. 2.9). 

Największe ujemne saldo migracji wystąpiło w gminach podregionu gliwickiego, 

katowickiego i rybnickiego (ryc. 2.10). Świadczy to wyraźnie o preferencjach jakie 

mają migranci. Opuszczają oni regiony silnie zurbanizowane i uprzemysłowione na 

rzecz obszarów o pięknym krajobrazie i czystym powietrzu. 
 

 
Ryc. 2.9. Saldo migracji ogółem w podregionach w latach 1999‒2011 na 1000 

mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Ryc. 2.10. Saldo migracji na 1000 mieszkańców w gminach województwa śląskiego 

(dane uśrednione dla lat 2010–2012) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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2.3.2. KIERUNKI NAPŁYWU MIGRACYJNEGO 
 

Największy napływ migracyjny z miast odnotowano w gminach podregionu 

tyskiego (ryc. 2.11). Dominującymi kierunkami napływu do omawianych gmin były 

Katowice z których napłynęło w 2011 roku 380 osób w wieku produkcyjnym, Tychy 

342, Mikołów 142, Łaziska Górne 133, Ruda Śląska 110, Żory 107. Napływ 

koncentrował się przede wszystkim w trzech gminach Tychy, Pszczyna, Mikołów. 

Najmniejszy napływ migracyjny z miast wystąpił w gminach podregionu 

częstochowskiego i kształtował się na poziomie 5‰.  

Największy napływ migracyjny ze wsi kierował się do gmin podregionu 

bielskiego, a sumarycznie w latach 1999‒2011 do wszystkich gmin osiągnął wartość 

33 tys. osób, charakteryzując się w analizowanych latach małą zmiennością  

(ryc. 2.12). Najniższy napływ mający od 1999 roku tendencję spadkową wystąpił  

w podregionie katowickim. Region do którego w latach 70. i 80. napływało bardzo 

dużo migrantów ze wsi obecnie przyjmuje jedynie po około 800 osób rocznie.  

Za pomocą metody K. Doi (1957) wyznaczono wewnętrzne dominujące 

kierunki napływu do woj. śląskiego osób w wieku produkcyjnym w pięcioleciu  

2007–2011. Procedura K. Doi (1957) obejmuje: 

− wyrażenie struktur w wielkościach %, 

− uszeregowanie ich w kolejności malejącej, 

− konstrukcja szeregu skumulowanego, 

− porównywanie kolejnych wartości z szeregu skumulowanego  

z odpowiadającymi im rangą wartościami krytycznymi w tabeli w celu 

wyznaczenia elementów dominujących danej struktury. 

Istotne są te elementy, których udział w strukturze przewyższa odpowiednią 

dla nich rangą wartość krytyczną. Ponadto włącza się te elementy, których łączny 

udział w strukturze jest niższy od 50%. Element pierwszy jest zawsze istotny. 

Napływ migracyjny z zagranicy do woj. śląskiego w latach 1999–2011 we 

wszystkich analizowanych podregionach rośnie (ryc. 2.13). Szczególnie widoczne jest 

to po wejściu Polski do UE. Największy napływ z zagranicy obserwowany jest  

w podregionie rybnickim i bielskim, a najsłabszy w sosnowieckim. Dominującymi 

kierunkami napływu są Niemcy i Wielka Brytania. Wyznaczone dominujące kierunki 

napływu do woj. śląskiego ludności w wieku produkcyjnym wskazują, iż maleje 

udział procentowy napływu ludności z Niemiec i Wielkiej Brytanii, a pojawiają się 

takie kierunki jak Irlandia i Ukraina. 
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Ryc. 2.11. Napływ migracyjny z miast do podregionów w latach 1999‒2011 na 1000 

mieszkańców  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 
Ryc. 2.12. Napływ migracyjny ze wsi do podregionów w latach 1999‒2011 na 1000 

mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 
Ryc. 2.13. Napływ migracyjny z zagranicy do podregionów w latach 1999‒2011  

na 1000 mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Typologii zewnętrznego ruchu imigracyjnego na Górny Śląsk dokonali  

K. Heffner i T. Sołdra-Gwiżdż (1997), wydzielając 8 typów. Stwierdzili oni,  

że znaczenie ilościowe posiadają osoby powracające na Górny Śląsk w wieku 

emerytalnym by tu, w kraju dzieciństwa lub młodości spędzić resztę życia. Ważną 

role odgrywają imigranci pochodzący spoza strefy niemieckojęzycznej. Są to przede 

wszystkim Polacy – przesiedleńcy z obszaru byłego ZSRR, głównie z Kazachstanu, 

Rosji i Białorusi. Są tu także osoby pochodzące głównie z Rosji, Ukrainy i Białorusi, 

które posiadają prawo do pracy i stałego pobytu w Polsce. Marginalną grupę 

stanowią osoby pochodzące z krajów Trzeciego Świata (Wietnam, Indie, Bangladesz, 

Sri Lanka, kraje arabskie itp.) i Chin. Ze względu na typowe dla Górnego Śląska 

powiązanie pomiędzy procesami emigracji i imigracji, przytłaczająca większość 

przyjeżdżających to osoby, które bądź wcześniej mieszkały na terenie Polski 

(reemigranci), bądź mają bliskie i bezpośrednie powiązania rodzinne, szczególnie  

w tej części kraju. 

Obecnie wśród napływu migracyjnego do woj. śląskiego można wyróżnić  

4 zasadnicze kierunki (tab. 2.8). Pierwszy to migranci z Niemiec, kolejny to migranci 

z Wysp Brytyjskich i Irlandii, trzecia grupa to imigranci zarobkowi ze wschodu  

i czwarta grupa to pozostali. 

Wyniki badań przeprowadzone jesienią 2007 r. przez Centrum Stosunków 

Międzynarodowych na temat potencjału powrotnego wśród polskich emigrantów na 

wyspach brytyjskich mówią, że 51% Polaków deklaruje chęć powrotu z Wielkiej 

Brytanii do Polski, ale tylko 9% mówi to w kontekście najbliższego roku; 32% twierdzi, 

że wróci za 5–10 lat. Polacy wyjaśniają, że wrócą, kiedy: zarobią wystarczająco dużo, 

żeby zacząć pracować na własna rękę; zrealizują kilka marzeń – lub poprawi się 

sytuacja ekonomiczna w Polsce. Większa gotowość do powrotu wykazują kobiety. 

 

Tab. 2.8. Dominujące kierunki napływu ludności w wieku produkcyjnym do 

województwa śląskiego w latach 2007‒2011 wyznaczone metodą K. Doi (w %) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Niemcy  40,1 Niemcy  35,0 Niemcy  29,1 Niemcy  29,0 Niemcy  31,1 

W. Brytania  24,0 W. Brytania  27,7 W. Brytania  28,4 W. Brytania  23,9 W. Brytania  22,1 

        Irlandia  8,5 Irlandia  6,2 USA 4,9 

        Holandia  7,0 Ukraina  4,6 Irlandia  4,8 

            Holandia  4,1 Ukraina  4,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Jak podaje Instytut Spraw Publicznych, skala legalnego zatrudnienia 

imigrantów w Polsce jest niewielka i wynosi ok. 20 tys. obcokrajowców rocznie. 

Większe są natomiast szacunki dotyczące nielegalnego zatrudnienia i wahają się  

od 50 do nawet 300 tys. osób. Jak podaje Instytut Spraw Publicznych, bardzo dużą 

część obcokrajowców, którzy w poprzednich latach otrzymali zgodę na zatrudnienie, 

stanowili obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej. Ogółem w 2000 r. było 

to 5980 osób, natomiast w 2003 roku – 7845 osób. Ze wszystkich państw 

członkowskich najwięcej pozwoleń w 2003 roku otrzymali obywatele Niemiec  

1865 osób oraz Francji 1491 osób. Liczną grupę stanowili obywatele Ukrainy,  

tj. 2750 osób, Białorusi 828 osób oraz Rosji 698 osób. Z krajów pozaeuropejskich 

najliczniejszą grupę stanowili Amerykanie – 846 osób oraz Turcy – 665 osób. 

Zdecydowanie najwięcej obcokrajowców, ponad 50% z ogólnej liczby legalnie 

zatrudnionych, podejmowało pracę w województwie mazowieckim – w roku 2003 

były to 9272 osoby. Z pozostałych województw wyróżniało się województwo śląskie, 

w którym pracowało 1471 osób.  

 

2.3.3. KIERUNKI ODPŁYWU MIGRACYJNEGO  

 

Największy odpływ migracyjny z gmin woj. śląskiego do miast wystąpił  

w podregionie katowickim (ryc. 2.14). Odpływ ten od 1999 roku ma tendencję 

wzrostową i zwiększył się z 7‰ w 1999 do 9‰ w 2011 r. W analizowanych latach  

z gmin podregionu wyjechało 85 tys. osób. Osoby w wieku produkcyjnym z gmin 

podregionu katowickiego najczęściej wyjeżdżały do Chorzowa 702 osoby, Katowic 

511, Rudy Śląskiej 307, Bytomia 300, Siemianowic Śląskich 280, Sosnowca 234, 

Świętochłowic 229, Mysłowic 205. Zgodnie z prawem migracji Ravensteina dominują 

tu migracje na niewielkie odległości, zazwyczaj do sąsiedniej miejscowości.  

Najmniejszy dopływ do miast wystąpił w gminach podregionu bielskiego  

i kształtował się na poziomie 4‰. 

Gminy podregionu bielskiego i rybnickiego posiadają najwyższy odpływ 

migracyjny na wieś kształtujący się na poziomie 5‰ (ryc. 2.15). Od 1999 roku 

obserwujemy wzrost odpływu migracyjnego na wieś we wszystkich podregionach. 

Najniższy odpływ na wieś obserwujemy w podregionie katowickim.  

Pozytywnym zjawiskiem jest obserwowany spadek odpływu migracyjnego za 

granicę (ryc. 2.16). Największy spadek można zaobserwować w podregionie 

katowickim, w którym w 1999 z 5‰ odpływ spadł w 2011 do 1‰. Niskie wartości 

odpływu przez cały analizowany okres posiadał podregion sosnowiecki, a z jego 

sumarycznie wyjechało 4276 osób. 
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Ryc. 2.14. Odpływ migracyjny do miast w podregionach w latach 1999‒2011  

na 1000 mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 
Ryc. 2.15. Odpływ migracyjny na wieś w podregionach w latach 1999‒2011  

na 1000 mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 
Ryc. 2.16. Odpływ migracyjny za granicę w podregionach w latach 1999‒2011  

na 1000 mieszkańców  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Dominującymi kierunkami odpływu wyznaczonymi metodą K. Doi (1957)  

w pięcioleciu 2007–2011 wśród osób w wieku produkcyjnym były Niemcy i Wielka 

Brytania (tab. 2.9). Do Niemiec wyjeżdżało około 60% wszystkich emigrantów  

w wieku produkcyjnym, do Wielkiej Brytanii było to tylko około 17%. 

Województwo śląskie dominuje wśród wszystkich województw w Polsce 

liczbą emigrantów przebywających za granicą powyżej 3 miesięcy, a ich liczba 

wynosi 230 tys. (ryc. 2.17). Głównie skupiają się oni w Europie, gdzie przebywa  

216 tys. i Ameryce Północnej 11 tys. osób. W Europie najliczniejsza grupa przebywa  

w Niemczech 90 tys. i Wielkiej Brytanii 60 tys. osób (tab. 2.10). 

 

 
Ryc. 2.17. Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy 
Źródło: NSP 2011 

 

Tab. 2.9. Dominujące kierunki odpływu ludności w wieku produkcyjnym z woj. 

śląskiego w latach 2007–2011 wyznaczone metodą K. Doi (w %) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Niemcy  59,1 Niemcy  59,5 Niemcy  62,5 Niemcy  57,0 Niemcy  55,7 

Wielka 

Brytania  18,8 

Wielka 

Brytania  17,2 

Wielka 

Brytania  16,1 

Wielka 

Brytania  17,4 

Wielka 

Brytania  19,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tab. 2.10. Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy 

Lp. Kraj przebywania 
Woj. 

śląskie 
Lp. Kraj przebywania 

Woj. 

śląskie 

1 OGÓŁEM 230 944 15 POZOSTAŁE KRAJE EUROPEJSKIE 5 196 

2 EUROPA 216 439  w tym:   

3 KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ 211 243 16 Norwegia 3 087 

  w tym:   17 Szwajcaria 857 

4 Wielka Brytania 61 424 18 AZJA 1 020 

5 Niemcy 90 058 19 AMERYKA PÓŁNOCNA I 

ŚRODKOWA  11 574 6 Irlandia 15 936 

7 Niderlandy 16 989  w tym:   

8 Włochy 6 804 20 Stany Zjednoczone Ameryki 8 816 

9 Francja 4 093 21 Kanada 2 662 

10 Belgia 1 680 22 AMERYKA POŁUDNIOWA 178 

11 Hiszpania 3 899 23 AFRYKA 303 

12 Szwecja 2 162 24 OCEANIA 1 429 

13 Austria 1 892  w tym:   

14 Dania 1 524 25 Australia 1 328 

Źródło: NSP 2011 
 

Brytyjska organizacja CRONEM (Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and 

Multiculturalism) stworzyła typologię polskich migrantów w Londynie. Powstała ona 

na podstawie badań socjologicznych, w efekcie których zaproponowano podział ze 

względu na typy zachowań polskich emigrantów. W badanej populacji zostały 

wyróżnione cztery typy migrantów: 

‒ 20% całości badanej populacji stanowiła kategoria „bocianów” czyli typowych 

migrantów sezonowych, często zatrudnionych w niskopłatnych sektorach rynku. 

Kategoria obejmuje zróżnicowane pod względem wykształcenia i kwalifikacji grupy 

osób – m. in. rolników migrujących na londyńskie budowy w miesiącach jesiennych  

i zimowych lub studentów przyjeżdżających na lato, lecz również lekarzy jeżdżących 

do Wielkiej Brytanii raz w tygodniu na dyżury itp. Celem emigracji „bocianów” jest 

zawsze maksymalizacja zarobków, przy minimalizacji wydatków i czasu jaki spędza 

się w Londynie. Średnio bociany pozostają w Londynie od dwóch do sześciu miesięcy.  

‒ Koleją kategorią są „chomiki”, stanowiące 16% populacji migrantów. Są to osoby,  

które traktują swój wyjazd do Londynu jako jednorazowy sposób akumulacji 

określonego kapitału zbieranego w celu inwestycji w Polsce. W porównaniu  

z „bocianami” ich pobyt w Londynie trwa dłużej i jest raczej nieprzerwany. Podobnie 

jak „bociany”, „chomiki” wykonują prace w niskopłatnych sektorach zatrudnienia i są 

umocowani w gęstych sieciach społecznych złożonych przeważnie ze znajomych  

z rodzimych wiosek i miast. Podobnie jak „bociany”, postrzegają migrację jako akt 

wiodący do awansu społecznego w Polsce.  
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‒ Kategorią najliczniejszą są „buszujący”, którzy stanowią 42% populacji polskich 

emigrantów. To grupa respondentów, którzy nie sytuują swojej najbliższej przyszłości 

w konkretnym miejscu – starają się maksymalizować liczbę dostępnych opcji. Odpływ 

wysokiej klasy fachowców za granicę nie jest zjawiskiem nowym w polskiej historii.  

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku liczba wyjeżdżających z kraju osób  

z wyższym wykształceniem była średniorocznie równa 25 procent rocznika 

absolwentów wszystkich szkół wyższych i wynosiła 15 tysięcy osób. W tej grupie 

przeważają młode, nastawione na własny rozwój i mobilne społecznie osoby. 

Reprezentują one niemal wszystkie sektory i branże – od niskopłatnych zawodów,  

po wysoko wyspecjalizowane. Osoby te skupiają się na zwiększaniu własnego 

kapitału ekonomicznego i społecznego, zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii,  

nie wykluczając żadnej z opcji – pracy w Polsce, w Londynie lub dalszej migracji.  

‒ Ostatnią kategorią są „łososie” – 22% populacji badanej. Są to migranci, którzy 

stanowczo deklarują, że nie wrócą do Polski w ciągu najbliższych lat. Biorą pod uwagę 

ewentualnie powrót „na starość”- stąd nazwa tej kategorii. Grupę tą również 

charakteryzuje wysoki poziom mobilności przestrzennej i zawodowej, tym razem 

jednak wyłącznie w ramach jednego kraju – Wielkiej Brytanii (Zaraz wracam..., 2012). 
 

2.3.4. NAPŁYW MIGRACYJNY DO GMIN  
 

Największy napływ migracyjny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców  

w ostatnich latach odnotowują takie gminy jak Bobrowniki, Pilchowice, Skoczów, 

Szczyrk,  Świerklaniec, Wyry. Napływ do tych gmin kształtuje się na poziomie 

ponad 20‰. Gminy te położone są w pobliżu dużych miast w strefie podmiejskiej  

i to jest przyczyną tak wysokiego napływu. Zjawisko to nasila się, i o ile w 1999 roku 

było na poziomie niewiele przekraczającym 10‰ to w 2011 roku przekroczyło 20‰ 

(ryc. 2.18). 

Mocno nasilającym procesem są migracje z miast. Od 1999 r. wzrosły one  

z poniżej 10‰ do ponad 20‰. Najmocniej proces ten zachodzi w Wyrach, 

Bobrownikach, Ornontowicach, Psarach. Gminy te położone są w pobliżu konurbacji 

katowickiej i swoją atrakcyjnością przyciągają migrantów. 

Napływ migracyjny ze wsi w gminach woj. śląskiego utrzymuje się na niskim, 

stałym poziomie. Jego maksymalne wartości w gminie Dębowiec przekraczają 8‰.  

Analizując napływ migracyjny z zagranicy można zauważyć, iż podobnie jak 

w woj. śląskim w gminach następuje wzrost napływu. Najwyższe wartości 

odnotowuje się w gminie Pietrowice Wielkie, Ciasna, Żory, Ustroń. Proces ten nasilił 

się po 2004 roku czyli wejściu Polski do UE. 
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Ryc. 2.18. Napływ i odpływ migracyjny do gmin województwa śląskiego  

na 1000 mieszkańców (dane uśrednione dla lat 2010–2012) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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2.3.5. ODPŁYW MIGRACYJNY Z GMIN 

 

Gminy o największym odpływie migracyjnym to Bieruń, Knurów, 

Krzanowice, Krupski Młyn, Olsztyn, Pawłowice, Pietrowice Wielkie, Pszczyna, Żory. 

W gminach tych uśredniony wskaźnik odpływu migracyjnego (za lata 2010–2012) 

kształtuje się na poziomie ponad 15‰ (ryc. 2.18). Skutki odpływu migracyjnego nie 

polegają tylko na zmniejszaniu liczby ludności. Selektywność migracji powoduje, że 

najczęściej podejmują je ludzie młodzi, stanu wolnego, wykształceni, przedsiębiorczy  

i odważni. Następuje zatem niekorzystna deformacja struktur demograficznych  

i społeczno-zawodowych na obszarach emigracyjnych. 

Odpływ migracyjny do miast największe wartości około 10‰ osiągał  

w Świętochłowicach, Czeladzi, Jejkowicach, Wojkowicach. W analizowanych latach 

wyróżnia się gmina Olsztyn, która w 2002 i 2005 osiągnęła wartości powyżej 30‰. 

Migranci z Olsztyna przemieszczali się głównie do Częstochowy i do Katowic. 

Największy odpływ migracyjny na wieś występuje w gminach Skoczów, 

Jastrzębie-Zdrój, Krupski Młyn, Pszczyna, Bielsko-Biała. Kształtuje się na poziomie 

7‰. Wyróżniającą się gminą jest Olsztyn, który w latach 2004–2007 posiadał odpływ 

powyżej 10‰. 

Największy odpływ migracyjny za granicę wystąpił w gminach Krupski 

Młyn, Tworóg, Rudziniec, Wielowieś. Odpływ w analizowanych gminach jest 

bardzo zmienny. 

 

2.3.6. EFEKTYWNOŚĆ MIGRACJI 

 

Współczynnik efektywności migracji pokazuje, jaka część ludności migrującej 

osiedla się na danym terenie w danym roku. Informuje, jaką część całego obrotu 

wędrówkowego stanowi nadwyżka napływu nad odpływem (w przypadku wartości 

dodatniej), lub nadwyżka odpływu nad napływem (w przypadku wartości 

ujemnej). Współczynnik efektywności jako ogólne odzwierciedlenie charakteru  

i kierunku przemian migracyjnych pomimo zmienności wskazuje pewne 

prawidłowości. Od roku 2000 mała wartość tego współczynnika świadczy o tym, że 

mimo silnego ruchu migracyjnego niewielka część imigrantów znajduje na danym 

obszarze odpowiadające jej warunki zamieszkania (ryc. 2.19). 
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Ryc. 2.19. Efektywność migracji w latach 1999‒2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

2.3.7. STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA MIGRANTÓW 

 

W strukturze wykształcenia zarówno w napływie jak i odpływie dominowali 

migranci z wykształceniem średnim (ryc. 2.20). Rocznie przyjeżdżało i wyjeżdżało 

ponad 11 tys. takich osób. Drugą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym. 

W tej grupie można zaobserwować negatywne zjawisko ubytku osób z wyższym 

wykształceniem, gdyż napływało około 8500 a wyjeżdżało takich 9600 osób. Trzecią 

grupę stanowiły osoby z wykształceniem niepełnym podstawowym. Analizując 

strukturę wykształcenia wg płci można zauważyć, iż zarówno w napływie jak  

i odpływie wykształcenie wyższe posiada więcej kobiet niż mężczyzn (ryc. 2.21,  

ryc. 2.22). Kobiety dominowały również pod względem wykształcenia średniego 

mając podobną wartość napływu i odpływu. Mężczyźni przeważali nad kobietami 

pod względem wykształcenia zasadniczego zawodowego, a przewaga ta sięgała 

nawet ponad 1500 osób. Duży napływ i odpływ można zaobserwować zarówno  

u kobiet jak i u mężczyzn z wykształceniem niepełnym podstawowym. Osoby takie 

miały trudności w odnalezieniu się na rynku pracy i często migrowały podejmując 

najprostsze zajęcia. 
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Ryc. 2.20. Struktura wykształcenia osób napływających i wyjeżdżających z woj. 

śląskiego w 2005 r.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 
Ryc. 2.21. Struktura wykształcenia kobiet napływających i wyjeżdżających z woj. 

śląskiego w 2005 r.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 
Ryc. 2.22. Struktura wykształcenia mężczyzn napływających i wyjeżdżających z woj. 

śląskiego w 2005 r.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Migracje ludności mocno wpływają na sytuację społeczno-gospodarczą woj. 

śląskiego. 

 Do pozytywnych skutków oddziaływania migracji można zaliczyć to iż:  

– migracja zarobkowa hamuje wzrost bezrobocia w danym regionie, 

– migracja poza sezonowa pozytywnie oddziałuje na poziom bezrobocia zwłaszcza 

w regionach peryferyjnych, bezpośrednio zmniejszając bezrobocie i pośrednio 

zwiększając zatrudnienie, 

– rosnący popyt gospodarstw osób migrujących sprzyja tworzeniu nowych miejsc 

pracy; 

Do negatywnych skutków oddziaływania migracji można zaliczyć: 

– wzrost migracji zaostrza zjawisko bezrobocia strukturalnego, 

– migracja zarobkowa może przez wzrost kosztów przyczyniać się do wzrostu cen, 

– migracja sezonowa powoduje zwiększone ryzyko utraty zatrudnienia oraz 

ograniczenia szans jego znalezienia po powrocie, 

– migracje młodych ludzi przyśpieszają proces starzenia się społeczeństwa  

i wpływają negatywnie na rozwój społeczno-ekonomiczny. 

 

 

2.4. STRUKTURA PŁCI LUDNOŚCI 
 

Obok wymiaru ilościowego potencjału demograficznego, jego rozmieszczenia 

i zmian w czasie, istotny jest także wymiar jakościowy owego potencjału wyrażający 

się strukturą płci i wieku. Z punktu widzenia rynku pracy szczególnie ważne są 

obecne i przyszłe rozmiary grupy produkcyjnej oraz udział w nich kobiet  

i mężczyzn.  

Poziom feminizacji województwa śląskiego jest podobny jak ogólnie w kraju  

–107 kobiet przypada na 100 mężczyzn, co wg E. Rosseta (1962) oznacza zwichniętą 

równowagę płci. Tendencja do feminizacji jest rosnąca, gdyż w przeszłości 

województwo wykazywało znacznie niższy współczynnik feminizacji od średniej 

krajowej ze względu na charakter rynku pracy. Decydowała o tym dominacja 

górnictwa i przemysłu ciężkiego oparta na napływowej męskiej sile roboczej. Na 

zmiany współczynnika feminizacji wpływają zasadniczo dwa elementy: wiek 

społeczeństwa oraz migracje. Im społeczeństwo jest młodsze, a jednocześnie im 

wyższy poziom urodzeń, tym mniejsza jest przewaga kobiet, gdyż rodzi się więcej 

chłopców niż dziewczynek. Im bardziej społeczeństwo się starzeje, a poziom 

urodzeń maleje, tym bardziej powiększa się przewaga kobiet, gdyż żyją one dłużej 

od mężczyzn. Rośnie zatem udział kobiet w ogólnej liczbie ludności, a zwłaszcza  
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w coraz liczniejszych, starszych grupach wieku. Zmiany w strukturze płci następują 

także ze względu na selektywność migracji. W odpływie poza granice województwa, 

a zwłaszcza za granicę kraju na ogół przeważają mężczyźni, stąd emigracja zwiększa 

przewagę kobiet. Co ciekawe, przewaga mężczyzn w odpływie za granicę 

utrzymywała się do 2008 r., zaś w kolejnych latach częstsze były wymeldowania 

kobiet. Z kolei w napływie migracyjnym do miast przeważają kobiety powodując ich 

przewagę w strukturze płci. Procesy demograficzne zachodzące na obszarze 

województwa, a zwłaszcza starzenie się ludności, prowadzą do pogłębiania się 

przewagi kobiet (tab. 2.11).  

Najbardziej sfeminizowany jest podregion częstochowski o czym decydują 

procesy starzenia się ludności oraz odpływ migracyjny mężczyzn do pracy  

w konurbacji katowickiej (zwłaszcza w poprzednich dziesięcioleciach). Obecnie tego 

przepływu migracyjnego już się nie zauważa. Wysoki współczynnik feminizacji 

wykazuje także sama Częstochowa w wyniku napływu kobiet do pracy, jak  

i nasilania się procesów starzenia ludności w tym mieście. 

Starzenie się ludności, a w mniejszym stopniu także odpływ migracyjny 

mężczyzn, to przyczyny pogłębiania się stopnia feminizacji w subregionie 

centralnym, zwłaszcza w podregionach katowickim i sosnowieckim. 

Niskim poziomem feminizacji wciąż charakteryzuje podregion rybnicki,  

co związane jest ze strukturą działalności gospodarczej (dominacja górnictwa, 

przemysłu koksowniczego, energetycznego). Jednak i tu zauważalne są przede 

wszystkim konsekwencje odpływu migracyjnego mężczyzn, a także postępującego 

starzenia się społeczeństwa.  

 

Tab. 2.11. Struktura płci ludności w województwie śląskim w latach 1999‒2012 

Podregiony 
Współczynnik feminizacji 

1999 2002 2006 2012 

Województwo śląskie 106,3 106,6 107,2 107,2 

Podregion bielski 107,5 107,6 107,8 107,3 

Podregion częstochowski 107,5 107,5 108,1 108,0 

Podregion rybnicki 103,4 103,9 104,8 104,8 

Podregion bytomski 104,8 105,2 105,9 106,7 

Podregion gliwicki 105,6 106,3 106,9 106,8 

Podregion katowicki 108,0 108,4 108,8 108,7 

Podregion sosnowiecki 107,7 108,0 108,6 108,6 

Podregion tyski 104,1 104,4 104,9 105,1 

Subregion centralny  106,4 106,9 107,4 107,5 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 
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Ryc. 2.23. Poziom feminizacji w gminach woj. śląskiego w 2012 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 

 

Do najbardziej sfeminizowanych należą miasta na prawach powiatu, 

zwłaszcza Częstochowa i Bielsko-Biała posiadające anormalną strukturę płci, a także 

Sosnowiec, Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Bytom, Piekary Śląskie  

o mocno zwichniętej równowadze płci (ryc. 2.23). Pierwszą grupę stanowią miasta, 
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które ze względu na rozwinięty sektor usług oraz zróżnicowaną strukturę gałęziową 

przemysłu stanowiły atrakcyjny rynek pracy dla żeńskiej siły roboczej (Bielsko-Biała, 

Częstochowa), co powodowało znaczny napływ kobiet do tych miast. Drugą grupę 

stanowią miasta o rynku pracy zorientowanym dotychczas na męską siłę roboczą, 

lecz obecnie z nasilonym odpływem migracyjnym mężczyzn tracących pracę  

w wyniku regresu czy wręcz upadku przemysłu ciężkiego (Siemianowice Śląskie, 

Piekary Śląskie, a zwłaszcza Bytom). Szczególnie szybko postępuje feminizacja 

Bytomia, w którym jeszcze w 1999 r. na 100 mężczyzn przypadało 105,4 kobiet, zaś  

w 2012 r. już 108,7. W przypadku Bytomia czy Piekar Śląskich na wzrost feminizacji 

działają zarówno przewaga mężczyzn w odpływie migracyjnym, jak i starzenie się 

społeczeństwa. Rośnie poziom feminizacji w Tychach i Mysłowicach. Nieznaczne 

zmiany w kierunku obniżenia współczynnika feminizacji obserwujemy  

w Katowicach posiadających najbardziej atrakcyjny rynek pracy w województwie.  

Szybko postępuje feminizacja miast, które dotąd wykazywały jej bardzo niski 

poziom ze względu na profil działalności gospodarczej typowy dla męskiej siły 

roboczej (Jastrzębie-Zdrój, Żory), a od lat 90. XX wieku notują osłabienie tego rodzaju 

działalności. Przyczyną zwiększania przewagi kobiet w strukturze płci jest głównie 

odpływ migracyjny mężczyzn, ale także szybko nasilające się procesy starzenia. 

W większości powiatów postępuje proces zwiększania się liczebnej przewagi 

kobiet nad mężczyznami, i to zarówno w powiatach, które już w 1999 roku osiągnęły 

zwichniętą równowagę płci (104,0 ≤WF<108,0 ‒ raciborski, tarnogórski, gliwicki), jak 

i w powiatach z dotychczas niskim współczynnikiem feminizacji (poniżej 104,0  

– żywiecki, pszczyński, kłobucki, lubliniecki, rybnicki). 

Niską feminizacją charakteryzowały się powiaty żywiecki, pszczyński  

i rybnicki, co wynikało ze stosunkowo wysokiego poziomu urodzeń i słabiej 

zaawansowanych procesów starzenia demograficznego. W powiecie rybnickim na 

obniżenie stopnia feminizacji dodatkowo oddziaływał napływ mężczyzn do pracy  

w przemyśle. W ostatnich latach w powiatach tych zauważalny jest niewielki wzrost 

przewagi kobiet. Z kolei w powiatach kłobuckim i lublinieckim przyczyną niskiej 

feminizacji był odpływ kobiet do Częstochowy. 

Spadek przewagi kobiet obserwowany jest natomiast w powiatach o dotychczas 

dość niskim poziomie feminizacji (bieruńsko-lędziński); w powiatach w średnim 

poziomie feminizacji (zawierciański, wodzisławski, bielski i częstochowski), jak  

i w powiatach o mocno zwichniętej równowadze płci (będziński i cieszyński).  

Jednak struktura płci ludności w wieku produkcyjnym daje zgoła odmienny 

obraz poziomu feminizacji województwa śląskiego. Aby zapewnić porównywalność 

struktury płci w badaniu uwzględniono wiek produkcyjny taki sam dla kobiet i dla 

mężczyzn, tj. 18‒59 lat (tab. 2.12, 2.13).  
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Tab. 2.12. Struktura płci ludności w grupie wieku 18‒59 lat w woj. śląskim w 2012 r. 

Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Współczynnik 

feminizacji 

18 ‒ 59 2 822 833 1 409 669 1 413 164 100,2 

18 ‒ 19 104 723 53 395 51 328 96,1 

20 ‒ 24 306 707 156 453 150 254 96,0 

25 ‒ 29 371 117 187 932 183 185 97,5 

30 ‒ 34 378 610 191 748 186 862 97,5 

35 ‒ 39 347 319 175 680 171 639 97,7 

40 ‒ 44 298 984 149 884 149 100 99,5 

45 ‒ 49 300 221 149 552 150 669 100,7 

50 ‒ 54 347 883 169 965 177 918 104,7 

55 ‒ 59 367 269 175 060 192 209 109,8 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 
 

Tab. 2.13. Struktura płci ludności w wieku 18‒59 lat oraz w wieku mobilnym w 2012 r. 

 

Podregiony 

Liczba ludności  

w wieku 18‒59 lat 

 

WF 

 

Liczba ludności w wieku 

mobilnym (18‒44 lata) 

 

WF 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

Woj. śląskie 2 822 833 1 409 669 1 413 164 100,2 1 807 460 915 092 8 923 68 97,5 

bielski 399 475 198 857 200 618 100,9 261835 132 029 129 806 98,3 

częstochowski 318 912 160 134 158 778 99,2 202387 103 257 99 130 96,0 

rybnicki 393 844 197 490 196 354 99,4 256750 130 103 126 647 97,3 

bytomski 274 681 137 792 136 889 99,3 176141 89 425 86 716 97,0 

gliwicki 297 699 148 383 149 316 100,6 190081 95 288 94 793 99,5 

katowicki 461 435 229 726 231 709 100,9 292885 147 830 145 055 98,1 

sosnowiecki 430 937 214 315 216 622 101,1 269287 137 197 132 090 96,3 

tyski 245 850 122 972 122 878 99,9 158094 79 963 78 131 97,7 

Subregion 

centralny 
1 710 602 853 188 857 414 100,5 1 086 488 549 703 536 785 97,7 

WF – współczynnik feminizacji oznaczający liczbę kobiet przypadających na 100 mężczyzn  

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 

 

Dane te wskazują, że do 45 roku życia utrzymuje się lekka przewaga mężczyzn. 

W wieku 45‒49 lat proporcje płci wyrównują się, zaś po 50 roku życia szybko narasta 

przewaga kobiet. Zatem w wieku produkcyjnym, lecz tylko w mobilnych grupach 

tego wieku, nieznacznie przeważają mężczyźni.  

Struktura płci ludności w poszczególnych podregionach jest wypadkową: 

− ich gospodarczego charakteru (monofunkcyjny rozwój przemysłu zatrudniający 

głównie mężczyzn bądź zróżnicowana struktura działalności przemysłowej oraz 

rozwinięty sektor usług zwiększające udział kobiet); 
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− procesów migracyjnych (przewaga danej płci w odpływie bądź napływie 

migracyjnym); 

− zmian w strukturze wieku (dojrzałość demograficzna czy zaawansowane procesy 

starzenia się).  

Dużą przewagę mężczyzn w wieku mobilnym wykazują powiaty 

charakteryzujące się w minionych latach znacznym odpływem kobiet do miast 

(częstochowski, kłobucki, myszkowski), bądź powiaty o strukturze rynku pracy 

zorientowanej na męską siłę roboczą, charakteryzujące się w przeszłości znacznym 

napływem mężczyzn (Jastrzębie-Zdrój, powiat rybnicki).  

Duże różnice zauważamy w podregionie sosnowieckim, gdzie dla całego wieku 

produkcyjnego występuje przewaga kobiet, lecz w obrębie mobilnych grup wieku 

(18‒45 lat) zdecydowanie przeważają mężczyźni (tab. 2.13). Profil działalności 

przemysłowej sprzyjał do lat 90. XX wieku napływowi mężczyzn na rynek pracy 

podregionu. Obecnie zauważamy nasilające się procesy starzenia demograficznego 

przejawiające się wzrostem udziału kobiet w starszych grupach wieku oraz odpływem 

migracyjnym mężczyzn w warunkach silnego załamania się działalności 

przemysłowej. 

Natomiast w Zabrzu postępująca feminizacja przejawia się przewagą kobiet 

także w mobilnych grupach wieku produkcyjnego. Tu rynek pracy powinien być 

zorientowany na żeńską siłę roboczą (tab. 2.14).  

Niestety struktura płci zasobów pracy ulegać będzie w kolejnych latach 

istotnym przemianom pod wpływem kilku czynników. Jednym z nich jest 

przesuwanie się do grupy produkcyjnej coraz mniej licznych młodych grup wieku  

z przewagą mężczyzn, przy większej liczebności starszych grup wieku produkcyjnego 

charakteryzujących się równowagą płci bądź przewagą kobiet, co powodować będzie 

stopniową feminizację zasobów pracy. Lokalnie proces ten pogłębiany będzie bardziej 

lub mniej nasiloną emigracją mężczyzn za pracą. Jednak zasadniczo na feminizację 

zasobów pracy wpłynie realizacja nowej ustawy emerytalnej. Ustawa ta zatrzymuje 

dłużej na rynku pracy starsze grupy wieku produkcyjnego, w których przeważają 

kobiety, a to właśnie kobietom najbardziej wydłużono wiek produkcyjny (o 7 lat, a tak 

naprawdę o 12 lat).  

Należy przy tym pamiętać, że w województwie śląskim jest duży udział 

mężczyzn posiadających uprawnienia do wcześniejszych emerytur (górnicy, hutnicy, 

służby mundurowe). Zatem duża grupa mężczyzn ma faktycznie skrócony czas 

aktywności zawodowej. Dlatego też odpływ znacznej liczby mężczyzn z rynku pracy 

nie nastąpi dopiero w 2015 roku, gdy pokolenie wyżu demograficznego osiągnie wiek 

emerytalny. Ze względu na owe uprawnienia ich dezaktywizacja zawodowa już trwa.  
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Tab. 2.14. Struktura płci ludności wybranych grup wieku produkcyjnego według 

powiatów w 2012 r. oraz prognoza na rok 2020 

Miasta na prawach powiatu, 

Powiaty 

Liczba kobiet na 100 mężczyzn 

w wieku  

18‒59 lat 

w wieku mobilnym  

(18‒44 lata) 

Prognoza 2020 dla 

wieku 20‒64 lata 

Województwo śląskie 100,2 97,5 101,8 

Bielsko-Biała  105,4 99,8 105,9 

Powiat bielski 99,8 97,9 101,8 

Powiat cieszyński 101,7 99,8 103,8 

Powiat żywiecki 96,4 95,5 96,7 

Częstochowa  103,4 97,7 105,0 

Powiat częstochowski 95,5 94,8 95,4 

Powiat kłobucki 94,3 94,8 96,7 

Powiat myszkowski 98,5 94,5 98,8 

Jastrzębie-Zdrój  96,4 94,1 101,0 

Rybnik  99,2 96,4 101,8 

Żory  103,3 96,9 105,1 

Powiat raciborski 101,8 101,4 105,4 

Powiat rybnicki 96,8 96,1 98,7 

Powiat wodzisławski 99,4 98,2 102,2 

Bytom  99,7 96,6 101,8 

Piekary Śląskie  100,3 97,3 99,5 

Powiat lubliniecki 97,1 96,9 100,2 

Powiat tarnogórski 99,7 97,4 101,4 

Gliwice  99,9 95,5 100,5 

Zabrze  102,1 103,7 101,9 

Powiat gliwicki 99,6 99,6 102,5 

Chorzów  100,6 99,6 101,9 

Katowice  101,6 98,6 104,2 

Mysłowice  100,3 96,9 101,5 

Ruda Śląska  99,6 97,3 101,3 

Siemianowice Śląskie  101,2 97,0 102,3 

Świętochłowice  100,9 97,8 99,0 

Dąbrowa Górnicza  102,1 96,5 103,4 

Jaworzno  98,1 95,3 101,2 

Sosnowiec  102,9 96,3 103,7 

Powiat będziński  102,0 98,2 104,0 

Powiat zawierciański 98,1 94,4 98,5 

Tychy  102,0 96,4 102,2 

Powiat bieruńsko-lędziński  97,2 98,4 100,8 

Powiat mikołowski 99,9 98,4 100,5 

Powiat pszczyński 99,0 98,3 103,8 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. Prognoza GUS 
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Gdy swą aktywność zawodową zakończą tak liczne grupy mężczyzn znacznie 

wzrośnie poziom feminizacji zasobów pracy w wieku niemobilnym. Opierając się na 

prognozie dla wieku 20‒64 lata na rok 2020 można uzyskać pewne wyobrażenie  

o kierunku zmian w strukturze płci przyszłych zasobów pracy (tab. 2.16). Co prawda 

prognoza dla wieku 20‒64 lata nie uwzględnia grup wieku produkcyjnego 18‒19 lat 

oraz 65‒67 lat, lecz ekonomiczne grupowanie opiera się wciąż na nierównym wieku 

dla kobiet (do 59 lat) i mężczyzn (do 64 lat), więc trudno byłoby porównywać 

liczebność płci. 

Jak wynika z prognoz GUS, ogólny wskaźnik feminizacji dla województwa 

śląskiego w 2020 r. będzie wynosił w grupie 20–64 lata 101,8 kobiet na 100 mężczyzn  

(tab. 2.14). Jednak sądzić należy, iż może on być znacznie wyższy. Struktura zasobów 

pracy charakteryzować się będzie wkrótce stosunkowo niedużą liczby młodych 

mężczyzn (w wieku mobilnym) i bardzo dużą liczbą starszych kobiet (w wieku 

niemobilnym).  

 

2.5. STRUKTURA WIEKU LUDNOŚCI 
 

Województwo śląskie należy obecnie do jednych z najstarszych 

demograficznie województw w kraju. W 2009 roku mediana wieku wynosiła 39,3 lat, 

co oznacza iż połowa mieszkańców województwa liczyła mniej niż 39,3 lat, zaś 

druga połowa wiek ten przekroczyła. Podobnym poziomem wskaźnika 

charakteryzowało się województwo opolskie (39,1 lat), zaś jedynym województwem 

z wyższą medianą wieku było łódzkie (39,9 lat). Tymczasem w kraju mediana wieku 

ludności sięgała 37,7 lat. W stosunku do 2000 r. nastąpił znaczny wzrost tego 

wskaźnika z 36,7 lat w woj. śląskim, zaś w kraju z 35,4 lat. Procesy starzenia 

postępowały zatem szybciej na obszarze województwa śląskiego niż średnio w kraju. 

Ponieważ kobiety żyją dłużej to mediana wieku wykazuje różnicę według płci: dla 

mężczyzn wynosiła ona w 2009 r. 37,4 lata (w 2000 r. jeszcze 35,0 lat), zaś dla kobiet 

aż 41,4 lata (w 2000 r. 38,3 lata). Obecnie połowa kobiet w województwie śląskim ma 

więcej niż 41,4 lat. 

Podobnie jak w całym kraju, także i w województwie śląskim występuje 

zróżnicowany udział poszczególnych grup wieku wynikający z falowania wyżów  

i niżów demograficznych w latach 1950‒2000, które obecnie stopniowo zanika  

(ryc. 2.24a,b). Ta zmienność rozmiarów poszczególnych pokoleń miała duży wpływ 

na rozwój infrastruktury ‒ w jednej dekadzie potrzeba było dużo żłobków  

i przedszkoli, które w następnej dekadzie okazywały się niepotrzebne, a z kolei 

potrzebne były szkoły coraz wyższych szczebli edukacji. Następnie zwiększała się 
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podaż siły roboczej na rynku pracy, szkoły już były niepotrzebne, a potrzebne były 

miejsca pracy, mieszkania a wkrótce znów żłobki i przedszkola (Rosner, Stanny, 

2008). Falowanie wyżów i niżów demograficznych powodowało także zmienny 

dopływ zasobów siły roboczej na rynek pracy. W jednych dekadach, gdy w wiek 

produkcyjny wkraczał niż demograficzny następowało osłabianie zasilania,  

a w kolejnych dekadach osiągnięcie wieku zdolności do pracy przez pokolenie wyżu 

demograficznego zwiększało presję na rynek pracy. W okresie transformacji 

ustrojowo-gospodarczej, tj. w latach 90. XX wieku, na kurczący się rynek pracy 

wkraczało pokolenie wyżu demograficznego, co wzmagało trudności w znalezieniu 

pracy. Obecnie na rynek pracy wkracza pokolenie niżowe, po którym już nie widać 

następnego pokolenia wyżowego. 
 

 
Ryc. 2.24a. Struktura wieku ludności w województwie śląskim w latach 1988 i 2002 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Warszawa 

 
Ryc. 2.24b. Struktura wieku ludności w woj. śląskim w 2012 r. i prognoza na 2015 r. 

Źródło: opracowanie własne. Prognoza demograficzna własna na podstawie wyjściowych danych 

GUS za 2012 r. 
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Jak się wydaje, wraz z zakończeniem XX wieku wychodzimy z fazy 

równowagi nowoczesnej w rozwoju demograficznym, w której powolny, lecz stały 

spadek urodzeń spowodował przejście od stanu, gdy społeczeństwo odtwarzało 

liczebnie swą populację w kolejnych pokoleniach do stanu reprodukcji zawężonej,  

w której nie występuje już biologiczna zastępowalność pokoleń ‒ każde kolejne 

pokolenie dzieci jest mniej liczne od pokolenia swoich rodziców. Wkraczamy do fazy 

regresu demograficznego charakteryzującej się wyższym poziomem zgonów niż 

urodzeń, prowadzącym do depopulacji. Stan ten okresowo mogą zacierać echa 

wyżów, jak ma to miejsce aktualnie, choć rozmiary tego wyżu są niemal 

niezauważalne (ryc. 2.25). 

 
Ryc. 2.25. Prognozowana struktura płci i wieku ludności woj. śląskiego na 2015 r. 

Źródło: prognoza własna 

 

Starzenie demograficzne. Specyfiką województwa śląskiego do lat 90.  

XX wieku był jego imigracyjny charakter odmładzający strukturę wieku ludności, 

gdyż przybywali tu głównie ludzie młodzi. Migracje nieco deformowały strukturę 

płci, ponieważ w napływie dominowali mężczyźni. W okresie załamania 

industrialnego modelu rozwoju gospodarczego napływ migracyjny wyraźnie się 

zmniejszył, a jednocześnie nasilił się odpływ migracyjny, zwłaszcza z miast 

stanowiących dotąd tradycyjne, przemysłowe rynki pracy. Ustało zatem także 

odmładzanie potokami migrantów, a postępujące starzenie zwiększa udział kobiet. 
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Jednak ludność, która będąc w latach 60., 70. i 80. XX wieku w wieku produkcyjnym, 

tak licznie napływała do pracy w województwie śląskim, obecnie stopniowo 

wkracza w wiek emerytalny. 

O tym jak gwałtownie postępują procesy starzenia świadczy szybki wzrost 
udziału ludności w wieku 60 i więcej lat. W 1988 r. na obszarze województwa 
śląskiego udział ten wynosił zaledwie 13,1% ogółu ludności (Runge A., 2003, 2010), 
co oznaczało początkowy stan starości demograficznej. Niektóre obszary 
charakteryzowały się młodością demograficzną (rybnicki, tyski), a wiele pozostałych 
(południowo-zachodnia część konurbacji katowickiej, ziemia pszczyńska) 
dojrzałością demograficzną (tab. 2.15, ryc. 2.26).  

Do lat 80. XX wieku starzenie się ludności występowało jedynie w północno-
wschodniej części województwa, a także w kilku gminach beskidzkich. Jego 
przyczyną był odpływ młodej ludności na rynki pracy konurbacji katowickiej czy 
rybnickiej. Transformacja ustrojowo-gospodarcza spowodowała załamanie rozwoju 
owych rynków pracy, co zahamowało napływ migracyjny do województwa oraz 
przyczyniło się do odpływu młodej ludności z miast przemysłowych. Niestety wraz 
z otwarciem się zagranicznych rynków pracy jest to odpływ nie tylko poza granice 
województwa, ale przede wszystkim kraju. 

Transformacja ustrojowo-gospodarcza wywołała jeszcze jeden niepożądany 
skutek. Brak pracy, zatem brak dochodów, ale też brak poczucia bezpieczeństwa,  
iż utrzyma się posiadane miejsce pracy, nie skłaniało młodych ludzi do zakładania 
rodzin. Posiadanie pracy wiązało się z kolei z większą dyspozycyjnością wobec 
pracodawcy, kosztem czasu dla rodziny. W wyniku tych przesłanek nastąpiło 
obniżenie poziomu urodzeń. Wszystko to odbywało się jednocześnie w sytuacji, gdy 
w wiek rozrodczy wkraczało właśnie mniej liczne pokolenie niżu demograficznego  
z lat 60. XX wieku. Nałożenie się na siebie oddziaływania tak wielu czynników dało 
w rezultacie depresję demograficzną, której skutki będą długofalowe (ryc. 2.25, 2.26). 
Wystarczy porównać liczebność grup wieku 0‒4 lata i 5‒9 lata w roku 1988 i 2002 
(tab. 2.15). 

Tak znaczne obniżenie liczebności młodych pokoleń skutkuje wzrostem 
udziału starszych, znacznie bardziej licznych grup wieku (tab. 2.15). Zasadnicza 
przyczyna zwiększania się populacji ludności starej to po prostu starzenie się 
powojennego wyżu demograficznego, będącego największym pokoleniem  
w strukturze wieku ludności. W 1988 r. ludność ta liczyła 28‒39 lat, w 2002 r.:  
41‒52 lata, a w 2012 r.: 51‒62 lata, czyli stopniowo przekracza 60 rok życia. 
Większość roczników tego wyżu jeszcze jest przed 60. urodzinami. Zatem proces 
starzenia będzie „galopował” w kolejnych latach.  
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Tab. 2.15. Struktura wieku ludności województwa śląskiego w latach 1988, 2002  

i 2012 oraz prognoza na 2015 rok 

Grupy 

wieku 

1988 2002 2012 2015 

Liczba ludności ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Razem 4915210 4731533 4615870 2228141 2387729 4575040 2202193 2372847 

0 ‒ 4 383138 207056 233571 119601 113970 211827 109140 102687 

5 ‒ 9 426563 247318 206229 105516 100713 231364 118058 113305 

10 ‒ 14 386297 314399 204148 104589 99559 197082 100728 96354 

15 ‒ 19 338906 388284 243556 124459 119097 216030 110779 105251 

20 ‒ 24 332598 393629 306707 156453 150254 264267 134577 129690 

25 ‒ 29 392754 360031 371117 187932 183185 325681 165513 160169 

30 ‒ 34 453931 310733 378610 191748 186862 379462 191677 187785 

35 ‒ 39 425607 314766 347319 175680 171639 366215 184632 181582 

40 ‒ 44 308624 372358 298984 149884 149100 320863 161308 159555 

45 ‒ 49 287146 402663 300221 149552 150669 288115 143315 144800 

50 ‒ 54  274792 363102 347883 169965 177918 305602 150397 155204 

55 ‒ 59 258299 245357 367269 175060 192209 360191 171935 188255 

60 ‒ 64 206590 235026 319132 147190 171942 341294 157305 183989 

65 ‒ 69 156457 202441 205794 90654 115140 263405 116971 146434 
70 i więcej lat  283508 374370 485330 179858 305472 503644 185858 317787 

 1988 2002 2012 2015 

Grupy 

wieku 

% udział w ogólnej liczbie 

ludności 

% udział w danej 

grupie wieku 

% udział  

w ogółem 

% udział w danej 

grupie wieku 

Razem 100,0 100,0 100,0 48,3 51,7 100,0 48,1 51,9 

0 ‒ 4 7,8 4,4 5,1 51,2 48,8 4,6 51,5 48,5 

5 ‒ 9 8,7 5,2 4,5 51,2 48,8 5,1 51,0 49,0 

10 ‒ 14 7,9 6,6 4,4 51,2 48,8 4,3 51,1 48,9 

15 ‒ 19 6,9 8,2 5,3 51,1 48,9 4,7 51,3 48,7 

20 ‒ 24 6,8 8,3 6,6 51,0 49,0 5,8 50,9 49,1 

25 ‒ 29 8,0 7,6 8,0 50,6 49,4 7,1 50,8 49,2 

30 ‒ 34 9,2 6,6 8,2 50,6 49,4 8,3 50,5 49,5 

35 ‒ 39 8,7 6,6 7,5 50,6 49,4 8,0 50,4 49,6 

40 ‒ 44 6,3 7,9 6,5 50,1 49,9 7,0 50,3 49,7 

45 ‒ 49 5,8 8,5 6,5 49,8 50,2 6,3 49,7 50,3 

50 ‒ 54  5,6 7,7 7,5 48,9 51,1 6,7 49,2 50,8 

55 ‒ 59 5,2 5,2 8,0 47,7 52,3 7,9 47,7 52,3 

60 ‒ 64 4,2 5,0 6,9 46,1 53,9 7,4 46,1 53,9 

65 ‒ 69 3,2 4,3 4,5 44,1 55,9 5,8 44,4 55,6 
70 i więcej lat 5,8 7,9 10,5 37,1 62,9 11,0 36,9 63,1 

60 i więcej lat 13,2 17,2 21,9 41,3 58,7 24,2 41,4 58,6 

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Banku Danych Lokalnych GUS, Prognozy ludności GUS  

na 2015 r. 
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Ryc. 2.26. Poziom starości demograficznej w województwie śląskim w: A) 1988 r.,  

B) 2012 r.   Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Warszawa 

 

Wskaźnik starości demograficznej wzrastał zatem z 13,1% w 1988 r., do 17,2%  

w 2002 r. i do 21,9% w 2012 r. Jak można wywnioskować z przedstawionej prognozy, 

w 2015 r. sięgnie on 24,2% w całym województwie. Praktycznie co 5-ty mieszkaniec 

województwa będzie liczył więcej niż 60 lat. Sądzić należy, iż jeszcze przed rokiem 

2020 wskaźnik ten zacznie się nieco obniżać, ze względu na stopniowe wymieranie 

tego licznego pokolenia. W 2020 r. osiągnie on 22,1%.  

O starzeniu się ludności słyszymy wszyscy i staje nam się ono obojętne. 

Zawrotne tempo i szybko poszerzający się zasięg przestrzenny procesu starzenia 

ludności pokazuje ryc. 2.26. Konsekwencje tego procesu uderzą w rynek pracy, system 

emerytalny, zwiększą obciążenie ekonomiczne grupy produkcyjnej, zmienią strukturę 

działalności społeczno-gospodarczej, poszerzą grupy społecznie wykluczonych  

i potrzebujących opieki społecznej.  

Praktycznie w całej północnej i środkowej części województwa mamy do 

czynienia z wysokim stanem starości demograficznej. Szybkiemu postarzeniu uległy 

nawet obszary uznawane w poprzednich latach za relatywnie młode (podregiony 
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rybnicki i bielski). Wydłużenie wieku produkcyjnego, zwłaszcza dla kobiet, stało się 

nieuchronne. Dyskusyjne jest jedynie, o ile można ten wiek wydłużyć.  
 

Wiek produkcyjny. Zasoby pracy. Liczba ludności w wieku produkcyjnym 

stanowi ponad 60% ogółu ludności, przy czym udział ten nieznacznie wzrastał  

z 62,7% w 1999 r. do 64,3% w 2012 r. Działo się tak dlatego, iż od lat 90. XX wieku  

(od ok. 1992 r.) w wiek produkcyjny zaczęło wkraczać liczne pokolenie wyżu 

demograficznego z przełomu lat 70. i 80., co było problemem dla kurczącego się 

gwałtownie rynku pracy. Wzrastała podaż pracy przy szybko malejącym popycie na 

pracę. Obecnie w grupie produkcyjnej są dwa największe pokolenia wyżowe – to 

wspomniane z lat 70. i początku lat 80. XX w. oraz pokolenie ich rodziców, czyli 

powojenny wyż demograficzny (obecnie ludność w wieku 51‒62 lata). Natomiast 

liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym jest bardzo mała (niż demograficzny lat 

90.). Zatem udział grupy produkcyjnej do ogółu ludności był dotąd bardzo korzystny.  

Jednak wraz z wkraczaniem najstarszego wyżu w wiek poprodukcyjny,  

co w przypadku kobiet już się rozpoczęło, owa relacja ekonomicznych grup wieku 

oraz wskaźnik obciążenia ekonomicznego zaczynają się pogarszać, a od 2015 r.  

te niekorzystne zmiany gwałtownie przyspieszą (ryc. 2.26). Liczne roczniki, w tym 

także mężczyzn, przechodzić będą z grupy produkcyjnej do poprodukcyjnej, podczas 

gdy grupę produkcyjną już od ok. 2004 r. zasilają coraz mniej liczne, a w ostatnich 

latach bardzo nieliczne młode pokolenia niżu demograficznego, pomniejszane jeszcze 

przez odpływ migracyjny. 
 

Tab. 2.16. Zmiany liczby ludności w wieku produkcyjnym w podregionach 

województwa śląskiego w latach 1999‒2012  

Podregiony 

Liczba ludności w wieku 

produkcyjnym 

Udział % w ogólnej 

liczbie ludności 

Dynamika ludności 

w wieku produkcyjnym 

1999 2006 2012 1999 2006 2012 
1999-

2006 
(1999=100) 

2006-

2012 
(2006=100) 

1999-

2012 
(1999=100) 

Woj. śląskie  2 992 907 3 058 286 2 970 023 62,7 65,5 64,3 102,2 97,1 99,2 

bielski 386 829 413 877 420 033 60,4 63,8 63,3 107,0 101,5 108,6 

częstochowski 330 966 344 175 336 184 60,7 64,3 63,7 104,0 97,7 101,6 

rybnicki 410 899 420 719 413 598 63,2 65,9 64,7 102,4 98,3 100,7 

bytomski 299 729 298 920 288 102 62,7 64,9 64,3 99,7 96,4 96,1 

gliwicki 332 471 332 962 312 156 63,5 66,1 64,9 100,1 93,8 93,9 

katowicki 520 032 506 665 485 339 63,7 65,3 64,0 97,4 95,8 93,3 

sosnowiecki 473 808 486 075 457 172 63,9 67,1 64,7 102,6 94,1 96,5 

tyski 238 173 254 893 257 439 62,3 66,6 65,8 107,0 101,0 108,1 

Subregion centralny  1 864 213 1 879 515 1 800 208 63,4 66,0 64,6 100,8 95,8 96,6 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 
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Spadek liczebności grupy produkcyjnej widoczny jest już w okresie 2006‒2012  

(tab. 2.16). Najsilniej zaznacza się on w podregionach: gliwickim, sosnowieckim  

i katowickim.  

Prognozy demograficzne Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, iż do 

2020 r. liczba osób w wieku produkcyjnym w województwie śląskim obniży się  

z 2970,0 tys. w 2012 r. do 2639,8 tys. w 2020 r., tj. do 88,9% stanu z roku 2012 (tab. 2.17). 

Największy spadek zasobów pracy przewidywany jest w podregionach sosnowieckim 

i katowickim, zaś najwolniej postępował on będzie w podregionie bielskim. W wyniku 

tego stopniowej zmianie ulegać będzie rozmieszczenie zasobów pracy. O ile w 1988 r. 

największe zasoby koncentrował subregion centralny ‒ 63,9% ludności w wieku 

produkcyjnym całego województwa ‒ to w 2012 r. udział ten wynosił 60,6%,  

a w 2020 r. według GUS będzie to 60,1% (tab. 2.17).  

 

Tab. 2.17. Liczba ludności w wieku produkcyjnym w podregionach woj. śląskiego  

w latach 1999‒2012 (stan i prognoza) 

Podregiony 
1988 1999 2002 2006 2012 2015 2020 

liczba ludności w wieku produkcyjnym 

Woj. śląskie  2 953 465 2 992 907 3 036 759 3 058 286 2 970 023 2 841 651 2 639 809 

bielski 359 623 386 829 399 705 413 877 420 033 408 784 391 525 

częstochowski 318 660 330 966 339 125 344 175 336 184 323 139 298 801 

rybnicki 387 438 410 899 416 600 420 719 413 598 389 906 363 702 

bytomski 303 780 299 729 299 716 298 920 288 102 275 854 255 673 

gliwicki 340 556 332 471 333 594 332 962 312 156 304 485 280 833 

katowicki 559 111 520 032 515 789 506 665 485 339 458 923 424 272 

sosnowiecki 475 339 473 808 485 949 486 075 457 172 434 636 394 797 

tyski 208 958 238 173 246 281 254 893 257 439 245 924 230 206 

Subregion centralny  1 887 744 1 864 213 1 881 329 1 879 515 1 800 208 1 719 822 1 585 781 

udział podregionów w ogólnej liczbie ludności wieku produkcyjnego 

Woj. śląskie  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

bielski 12,2 12,9 13,2 13,5 14,1 14,4 14,8 

częstochowski 10,8 11,1 11,2 11,3 11,3 11,4 11,3 

rybnicki 13,1 13,7 13,7 13,8 13,9 13,7 13,8 

bytomski 10,3 10,0 9,9 9,8 9,7 9,7 9,7 

gliwicki 11,5 11,1 11,0 10,9 10,5 10,7 10,6 

katowicki 18,9 17,4 17,0 16,6 16,3 16,1 16,1 

sosnowiecki 16,1 15,8 16,0 15,9 15,4 15,3 15,0 

tyski 7,1 8,0 8,1 8,3 8,7 8,7 8,7 

Subregion centralny  63,9 62,3 62,0 61,5 60,6 60,5 60,1 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Danych NSP 1988 Województwo katowickie, Województwo 

bielskie, Województwo częstochowskie; Banku Danych Lokalnych GUS. Prognoza GUS 
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Tab. 2.18. Liczba ludności w wieku produkcyjnym w powiatach woj. śląskiego  

w latach 1999‒2020 (stan i prognoza) 

 

Miasta na prawach 

powiatu, Powiaty 

Liczba ludności w wieku 

produkcyjnym w latach: 
Prognoza na lata 

Dynamika ludności 

w wieku produkcyjnym 

1999 2006 2012 2015 2020 
1999–2006 

(1999=100) 

2006–2012 

(2006=100) 

1999–2012 

(1999=100) 

Woj. śląskie  2992907 3058286 2970023 2841651 2639809 102,2 97,1 99,2 

Bielsko-Biała  112983 115599 109546 103833 96572 102,3 94,8 97,0 

Powiat bielski 86503 96698 101805 102019 99658 111,8 105,3 117,7 

Powiat cieszyński 102041 108773 112028 108372 104357 106,6 103,0 109,8 

Powiat żywiecki 85302 92807 96654 94560 90938 108,8 104,1 113,3 

Częstochowa  159604 161671 149460 141923 128270 101,3 92,4 93,6 

Powiat częstochowski 78000 83729 86582 84201 79075 107,3 103,4 111,0 

Powiat kłobucki 49818 52872 54318 53013 50374 106,1 102,7 109,0 

Powiat myszkowski 43544 45903 45824 44002 41082 105,4 99,8 105,2 

Jastrzębie-Zdrój  65248 62959 57369 53454 49662 96,5 91,1 87,9 

Rybnik  90587 93904 91794 87685 81626 103,7 97,8 101,3 

Żory  43772 44973 41481 36432 31569 102,7 92,2 94,8 

Powiat raciborski 71554 72257 72658 67549 62588 101,0 100,6 101,5 

Powiat rybnicki 43936 47298 49552 47984 45648 107,7 104,8 112,8 

Powiat wodzisławski 95802 99328 100744 96802 92609 103,7 101,4 105,2 

Bytom  126450 121356 111570 107699 98461 96,0 91,9 88,2 

Piekary Śląskie  38738 38881 37132 35633 32635 100,4 95,5 95,9 

Powiat lubliniecki 46434 49020 50102 48055 45655 105,6 102,2 107,9 

Powiat tarnogórski 88107 89663 89298 84467 78922 101,8 99,6 101,4 

Gliwice  132521 132612 120248 119303 109728 100,1 90,7 90,7 

Zabrze  125678 125513 117028 114792 105462 99,9 93,2 93,1 

Powiat gliwicki 74272 74837 74880 70390 65643 100,8 100,1 100,8 

Chorzów  75488 72303 69139 68567 66340 95,8 95,6 91,6 

Katowice  212085 204369 196063 181344 165495 96,4 95,9 92,4 

Mysłowice  48100 50199 49660 47617 44614 104,4 98,9 103,2 

Ruda Śląska  98792 95606 92133 86990 80157 96,8 96,4 93,3 

Siemianowice Śląskie 48590 47879 44653 42172 38175 98,5 93,3 91,9 

Świętochłowice  36977 36309 33691 32233 29491 98,2 92,8 91,1 

Dąbrowa Górnicza  87539 89928 82645 79358 71585 102,7 91,9 94,4 

Jaworzno  60433 62970 61731 59548 55122 104,2 98,0 102,1 

Sosnowiec  155711 153692 138918 128302 112285 98,7 90,4 89,2 

Powiat będziński  93119 99769 96628 94002 88376 107,1 96,9 103,8 

Powiat zawierciański 77006 79716 77250 73426 67429 103,5 96,9 100,3 

Tychy  88716 90460 85851 78235 69176 102,0 94,9 96,8 

Powiat bieruńsko-lędz. 32531 36631 38502 37861 36650 112,6 105,1 118,4 

Powiat mikołowski 55861 59361 61606 60029 58028 106,3 103,8 110,3 

Powiat pszczyński 61065 68441 71480 69799 66352 112,1 104,4 117,1 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Prognoza GUS 
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Zdecydowanie obniży się udział podregionu katowickiego z 18,9% w 1988 r. 

do 16,3% w 2012 r. i 16,1% w 2020 r. oraz podregionu sosnowieckiego odpowiednio  

z 16,1% do 15,4% oraz do 15,0%. Jedynie podregion tyski nie obniży swego udziału. 

Natomiast udział podregionu bielskiego zwiększył się z 12,2% w 1988 r. do 14,1%  

w 2012 r. i dalej będzie wzrastał do 14,8% w 2020 r. Zwiększy się nieco udział 

podregionów rybnickiego i częstochowskiego lecz tylko względnie (wobec 

najsilniejszego spadku grupy produkcyjnej w subregionie centralnym). 

Zmiany w rozmiarach zasobów pracy dokonujące się w poszczególnych 

powiatach w latach 1999‒2012 oraz prognozę tych zasobów na lata 2015 i 2020 

dokumentuje tab. 2.18. Wyraźny wzrost liczebności grupy wieku produkcyjnego  

w latach 2006‒2012 wykazywały powiaty południowej części województwa: 

bieruńsko-lędziński (do 105,1% stanu z 2006 r.), mikołowski (do 103,8%), rybnicki 

(do 104,8%), pszczyński (do 104,4%), bielski (do 105,3%), żywiecki (do 104,1%). 

Natomiast największym ubytkiem tej ludności charakteryzowały się miasta na 

prawach powiatu. O ile w przypadku Bielska-Białej, Częstochowy czy Tychów 

można się spodziewać, iż ludność ta przenosi się po prostu do strefy podmiejskiej 

(suburbanizacja), to w przypadku miast konurbacji katowickiej: Gliwice (spadek do 

90,7% stanu z 2006 r.), Zabrze (do 93,2%), Bytom (do 91,9%), Siemianowice Śląskie 

(do 93,3%), Świętochłowice (do 92,8%), Sosnowiec (do 90,4%), Dąbrowa Górnicza  

(do 91,9%), czy rybnickiej: Jastrzębie-Zdrój (do 91,1%), Żory (do 92,2%), 

suburbanizacja jest najmniejszą przyczyną ubytku zasobów pracy w tych miastach. 

Głównymi przyczynami są odpływ migracyjny ludności produkcyjnej za pracą,  

a w konurbacji katowickiej szybkie starzenie się zasobów pracy. Starzenie to polega 

na pogłębianiu się niekorzystnej proporcji grup wieku ‒ najliczniejsze są najstarsze 

grupy wieku produkcyjnego, które podlegają dezaktywizacji zawodowej, przy 

bardzo słabym zasilaniu zasobów pracy przez młodą ludność. Okazuje się, że bardzo 

szybko postępują procesy starzenia nawet w miastach, które jeszcze w latach 80. XX 

wieku były dość młode demograficznie. 

 

Obciążenie ekonomiczne. Zarysowane powyżej przemiany w strukturze 

wieku ludności zmierzać będą w kierunku zwiększania obciążenia ekonomicznego 

grupy produkcyjnej grupą poprodukcyjną przy obniżaniu tego obciążenia grupą 

przedprodukcyjną. O ile jeszcze w 1999 r. w województwie śląskim na 100 osób  

w wieku produkcyjnym przypadało 37,6 osób w wieku przedprodukcyjnym  

i tylko 22,1 osób w wieku poprodukcyjnym, to w 2012 r. proporcje te uległy 

odwróceniu: na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 26,4 osób w wieku 

przedprodukcyjnym i 29,1 osób w wieku poprodukcyjnym (tab. 2.19). Prognozowane 

jest dalsze pogłębianie się owej dysproporcji.  
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Tab. 2.19. Obciążenie ekonomiczne grupami nieprodukcyjnymi w woj. śląskim  

w latach 1999‒2015 

Podregiony 
W latach: 1999 2002 2006 2012 2015 

na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada osób w wieku: 

Województwo 

śląskie  

przedprodukcyjnym 

poprodukcyjnym 

37,6 

22,1 

32,7 

23,1 

28,1 

24,6 

26,4 

29,1 

26,9 

32,6 

bielski przedprodukcyjnym 

poprodukcyjnym 

41,7 

23,8 

36,8 

24,2 

31,9 

24,8 

29,6 

28,5 

29,9 

31,4 

częstochowski przedprodukcyjnym 

poprodukcyjnym 

37,8 

27,1 

33,0 

26,7 

28,6 

26,9 

26,1 

30,8 

25,9 

33,9 

rybnicki przedprodukcyjnym 

poprodukcyjnym 

40,4 

17,8 

35,2 

19,6 

30,0 

21,8 

27,9 

26,7 

28,9 

30,5 

bytomski przedprodukcyjnym 

poprodukcyjnym 

37,6 

21,8 

33,1 

23,6 

28,2 

25,8 

26,1 

29,5 

26,3 

33,2 

gliwicki przedprodukcyjnym 

poprodukcyjnym 

36,7 

20,9 

31,6 

22,5 

26,6 

24,6 

25,0 

29,1 

25,5 

31,9 

katowicki przedprodukcyjnym 

poprodukcyjnym 

34,7 

22,3 

30,4 

24,1 

26,7 

26,5 

24,9 

31,3 

26,2 

34,9 

sosnowiecki przedprodukcyjnym 

poprodukcyjnym 

32,9 

23,4 

28,0 

23,8 

24,2 

24,9 

23,7 

30,8 

24,2 

35,6 

tyski przedprodukcyjnym 

poprodukcyjnym 

42,2 

18,2 

35,9 

19,2 

29,9 

20,2 

28,1 

23,8 

28,8 

27,3 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 

 

W 1988 r. było bardzo duże obciążenie grupą przedprodukcyjną, zwłaszcza  

w południowej części województwa. W powiatach bielskim, pszczyńskim, 

żywieckim, Jastrzębie-Zdrój, Tychy przekraczało ono 50 osób w wieku 

przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, a rekordowo wysoki 

wskaźnik osiągnęły Żory, gdzie na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało  

70,9 osób w wieku przedprodukcyjnym oraz tylko 7,3 osoby w wieku 

poprodukcyjnym. Z kolei obciążenie grupą poprodukcyjną przekraczało 20 osób  

w niewielu powiatach, m.in.: Chorzów, powiat będziński, zawierciański oraz cały 

podregion częstochowski.  

Jeszcze w 1999 r. widać duże obciążenie grupą przedprodukcyjną  

w podregionach bielskim, rybnickim i tyskim (tab. 2.19). 

W 2012 r. największe obciążenie grupą przedprodukcyjną wykazywały gminy 

południowej części województwa, które są relatywnie najmłodsze w województwie  

i charakteryzują się większą dzietnością: Istebna (38 osób w wieku 

przedprodukcyjnym na 100 w wieku produkcyjnym), a także Suszec, Pszczyna, 

Gilowice, Marklowice, Brenna, Świerklany, Skoczów. Większość z tych gmin posiada 
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jednocześnie najmniejsze obciążenie grupą poprodukcyjną: Miedźna (12,6 osób  

w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym), Pawłowice (16,3),  

a ponadto Suszec, Bieruń, Strumień, Istebna oraz wspomniane wcześniej Żory (21,0). 

Natomiast największym obciążeniem grupą poprodukcyjną cechują się gminy 

północno-wschodniej części województwa: Irządze (39 osób w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) oraz Szczekociny, Dąbrowa 

Zielona, Pilica, Lelów, Koniecpol, Poraj; niektóre gminy w podregionie 

sosnowieckim: Bobrowniki, Psary a także Katowice. 

Do 2012 r. w województwie śląskim oraz większości jego podregionów 

nastąpiło odwrócenie relacji między ekonomicznymi grupami wieku. Malejąca grupa 

produkcyjna będzie musiała „utrzymać” szybko rosnącą liczbę osób w wieku 

poprodukcyjnym, co związane jest z przechodzeniem wyżu demograficznego  

w wiek emerytalny. 

 

 

2.6. SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY  
 

Bezrobocie jest nieodłączną cechą gospodarki rynkowej, jednak pod 

warunkiem, że jego stopa nie przekracza 4–5%, zaś w przypadku konkretnego 

bezrobotnego nie trwa ono dłużej niż kilka miesięcy. Tymczasem jeszcze w 2004 r. 

stopa bezrobocia w województwie śląskim wynosiła 16,9%, a w Siemianowicach 

Śląskich i w Świętochłowicach sięgała blisko 30%, zaś połowa bezrobotnych  

w województwie pozostawała bez pracy ponad rok. Po wstąpieniu Polski do Unii 

nastąpił okres ożywienia gospodarczego, co umożliwiło znaczny spadek liczby 

bezrobotnych z 310,0 tys. w 2004 r. do 122,7 tys. w 2008 r., zaś stopa bezrobocia 

obniżyła się do 6,9%. Niestety w następnych latach sytuacja gospodarcza uległa 

pogorszeniu, m.in. pod wpływem negatywnych tendencji w gospodarce światowej. 

Od tego czasu notujemy ponownie wzrost liczby bezrobotnych do 205,5 tys.  

w 2012 r., co wyraża się stopą bezrobocia wynoszącą 11,1%. Blisko 60% bezrobotnych 

w województwie śląskim zamieszkuje subregion centralny (tab. 2.20). Największą 

liczbę bezrobotnych obejmują podregiony sosnowiecki i częstochowski, dość dużo 

bezrobotnych przypada także na podregion katowicki i bielski.  

Poszczególne podregiony różnie reagowały na zmiany uwarunkowań 

gospodarczych, co powodowało, iż zmienny był również ich udział w ogólnym 

bezrobociu. Swój udział w bezrobociu województwa stale zmniejszały podregiony 

gliwicki i rybnicki, zaś od 2010 r. zaczął go zmniejszać także podregion sosnowiecki. 

Spadkiem udziału w bezrobociu w latach 2004 i jego wzrostem w okresie 2008–2012 
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charakteryzowały się podregiony katowicki oraz tyski. Natomiast podregiony 

częstochowski, bytomski i bielski wykazywały stały wzrost udziału w ogólnym 

bezrobociu województwa. 

 

Tab. 2.20. Rozmiary bezrobocia w podregionach woj. śląskiego w latach 2004‒2012 

Podregiony 
2004 2006 2008 2010 2012 

liczba bezrobotnych ogółem 

 Województwo śląskie 309 704 229 819 122 748 181 198 205 459 

Podregion bielski 34 140 25 030 16 736 24 579 28 748 

Podregion częstochowski 39 987 32 664 20 352 29 018 34 229 

Podregion rybnicki 36 200 26 104 13 133 19 999 21 032 

Podregion bytomski 32 742 24 365 14 253 21 255 23 418 

Podregion gliwicki 33 664 24 702 11 902 17 716 19 431 

Podregion katowicki 49 226 34 509 14 991 23 859 28 129 

Podregion sosnowiecki 63 358 47 079 25 133 34 406 38 050 

Podregion tyski 20 387 15 366 6 248 10 366 12 422 

Subregion centralny 199 377 146 021 72 527 107 602 121 450 

% 

Województwo śląskie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Podregion bielski 11,0 10,9 13,6 13,6 14,0 

Podregion częstochowski 12,9 14,2 16,6 16,0 16,7 

Podregion rybnicki 11,7 11,4 10,7 11,0 10,2 

Podregion bytomski 10,6 10,6 11,6 11,7 11,4 

Podregion gliwicki 10,9 10,7 9,7 9,8 9,5 

Podregion katowicki 15,9 15,0 12,2 13,2 13,7 

Podregion sosnowiecki 20,5 20,5 20,5 19,0 18,5 

Podregion tyski 6,6 6,7 5,1 5,7 6,0 

Subregion centralny 64,4 63,5 59,1 59,4 59,1 

udział kobiet w bezrobociu danego podregionu 

 Województwo śląskie 55,4 59,8 59,5 54,2 54,7 

Podregion bielski 52,9 56,9 56,0 52,6 52,2 

Podregion częstochowski 49,0 52,5 53,1 47,8 48,7 

Podregion rybnicki 61,0 67,3 69,5 61,0 64,1 

Podregion bytomski 54,0 59,2 61,4 55,1 56,2 

Podregion gliwicki 58,5 64,0 63,0 56,1 55,8 

Podregion katowicki 55,4 60,5 61,5 56,0 55,7 

Podregion sosnowiecki 55,6 58,7 57,0 53,3 53,3 

Podregion tyski 58,1 62,8 63,8 56,2 58,2 

Subregion centralny 56,0 60,5 60,3 55,0 55,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 
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Kobiety na rynku pracy. Specyfika struktury gospodarczej województwa 

śląskiego powoduje, iż stanowi ono rynek pracy w dużej mierze zorientowany na 

męską siłę roboczą. Jednocześnie w podregionach silnie zurbanizowanych coraz 

większego znaczenia nabierają usługi, w których zatrudnienie mogą znaleźć także 

kobiety. Jednak ponad połowa bezrobotnych w województwie to kobiety.  

Co ciekawe, ich udział w bezrobociu zwiększył się w latach 2006‒2008, tj. w okresie 

wyraźnej prosperity i zmniejszania się ogólnego bezrobocia.  

Największy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych notują podregiony  

z dominacją górnictwa, przemysłu energetycznego czy maszynowego (rybnicki, 

tyski, bytomski). Z kolei najniższy udział kobiet w bezrobociu występuje  

w podregionach o bardziej zróżnicowanej strukturze gospodarczej (bielski) oraz  

w słabiej zurbanizowanych, gdzie oprócz wiodących miast występują rozległe 

obszary wiejskie (częstochowski). Wydaje się, iż na wsi kobiety rzadziej rejestrują się 

w urzędach pracy będąc „stale pomagającymi członkami rodzin” lub 

współwłaścicielkami gospodarstw rolnych.  

W większości podregionów sytuacja kobiet na rynku pracy poprawia się, 

zwłaszcza w podregionach gliwickim i sosnowieckim. Udział kobiet w ogólnym 

bezrobociu nie zmienia się istotnie w katowickim i tyskim, natomiast rośnie on  

w podregionach bytomskim i rybnickim.  

Na kobietach spoczywa trud urodzenia i wychowania potomstwa.  

Jak tę ważną, zwłaszcza w dobie depresji demograficznej, rolę społeczną pogodzić  

z obowiązkami zawodowymi? Wiele kobiet po urodzeniu dziecka nie podejmuje 

pracy rejestrując się w urzędach pracy. Przyczyny tych decyzji są różne. Najczęściej 

wynikają one z faktu braku możliwości powrotu po urlopie macierzyńskim czy 

wychowawczym na zajmowane dotąd stanowisko w pracy. Pracodawcy muszą 

bowiem zatrudniać pracowników w czasie długiej nieobecności kobiety. Istotną 

przyczyną jest także brak możliwości zapewnienia dziecku opieki ze względu na 

niedostatek miejsc w żłobkach i w przedszkolach, bądź względnie wysokie koszty 

korzystania z tych placówek w stosunku do budżetu domowego. Falowanie wyżów  

i niżów demograficznych powodowało, iż placówki uruchamiane w jednej dekadzie, 

w następnej, gdy rodziło się niżowe pokolenie nie miały wystarczającej liczby 

chętnych do korzystania. Jednak po kilkunastu latach znów były potrzebne, gdyż  

w wiek rozrodczy wchodziło kolejne pokolenie wyżowe. Taka sytuacja miała miejsce 

w okresie 2006‒2011. I chociaż urodzony w tym czasie wyż był nikły, to i tak 

pojawiły się problemy z miejscami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Czasem jest to także indywidualna decyzja kobiety o poświęceniu się wychowania 

dziecka kosztem pracy zawodowej. Największy problem z pogodzeniem pracy 
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zawodowej i wychowaniem dziecka mają kobiety w Zabrzu, gdzie aż 31,4% 

bezrobotnych kobiet po urodzeniu dziecka nie podjęło pracy zawodowej (tab. 2.21).  

Wysoki (ponad 20%) udział kobiet nie podejmujących zatrudnienia po 

urodzeniu dziecka posiada cały podregion gliwicki, a także wiele innych powiatów 

(głównie miejskich) subregionu centralnego (Bytom, Siemianowice Śląskie, 

Świętochłowice, Chorzów, Sosnowiec) oraz powiat pszczyński. Ten wysoki udział 

wiąże się z dodatkowo trudną sytuacją życiową kobiet, gdy zmuszone są same 

wychowywać dziecko. Udział bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących co 

najmniej 1 dziecko najwyższy jest również w Zabrzu, Bytomiu, Chorzowie, 

Siemianowicach Śląskich i w Świętochłowicach. Obszary wiejskie, gdzie 

tradycjonalizm norm społecznych wpływa na większą trwałość związków, udział 

kobiet samotnie wychowujących dziecko jest niski (m. in. w powiecie pszczyńskim).  

 

Tab. 2.21. Bezrobotne kobiety w trudnej sytuacji życiowej w województwie śląskim  

w 2012 r. (stan na 31.03) 

Podregiony, Miasta na 

prawach powiatu, 

Powiaty 

Bezrobotne 

kobiety 

ogółem 

Bezrobotne kobiety 

samotnie 

wychowujące co 

najmniej 1 dziecko 

Kobiety, które nie 

podjęły 

zatrudnienia po 

urodzeniu dziecka 

Bezrobotne kobiety 

niepełnosprawne 

liczba liczba  % liczba % liczba % 

Województwo śląskie 111 341 16 744 15,0 20578 18,5 6 278 5,6 

Podregion bielski 15 037 1 813 12,1 2 258 15,0 1 025 6,8 

Bielsko-Biała  3 527 640 18,1 571 16,2 394 11,2 

Powiat bielski 3 118 319 10,2 457 14,7 203 6,5 

Powiat cieszyński 3 949 478 12,1 579 14,7 268 6,8 

Powiat żywiecki 4 443 376 8,5 651 14,7 160 3,6 

Podr. częstochowski 16 340 1 628 10,0 2 456 15,0 1 063 6,5 

Częstochowa  7 231 966 13,4 1 147 15,9 664 9,2 

Powiat częstochowski 4 207 299 7,1 593 14,1 203 4,8 

Powiat kłobucki 2 342 187 8,0 401 17,1 92 3,9 

Powiat myszkowski 2 560 176 6,9 315 12,3 104 4,1 

Podregion rybnicki 13 538 1 784 13,2 2 512 18,6 759 5,6 

Jastrzębie-Zdrój  2 471 333 13,5 409 16,6 115 4,7 

Rybnik  3 012 423 14,0 528 17,5 206 6,8 

Żory  1 213 161 13,3 187 15,4 97 8,0 

Powiat raciborski 1 889 316 16,7 463 24,5 125 6,6 

Powiat rybnicki 1 352 138 10,2 238 17,6 51 3,8 

Powiat wodzisławski 3 601 413 11,5 687 19,1 165 4,6 

Źródło: Kobiety na rynku pracy w województwie śląskim, 2012, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 

Obserwatorium Rynku Pracy, Katowice oraz obliczenia własne 
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Tab. 2.21. Bezrobotne kobiety w trudnej sytuacji życiowej w województwie śląskim  

w 2012 r. (stan na 31.03) – (cd.) 

Podregiony, Miasta na 

prawach powiatu, 

Powiaty 

Bezrobotne 

kobiety 

ogółem 

Bezrobotne kobiety 

samotnie 

wychowujące co 

najmniej 1 dziecko 

Kobiety, które nie 

podjęły 

zatrudnienia po 

urodzeniu dziecka 

Bezrobotne kobiety 

niepełnosprawne 

liczba liczba % liczba % liczba % 

Podregion bytomski 13 258 2 447 18,5 3 081 23,2 544 4,1 

Bytom  6 402 1 603 25,0 1 770 27,6 299 4,7 

Piekary Śląskie  1 675 258 15,4 330 19,7 60 3,6 

Powiat lubliniecki 1 970 175 8,9 387 19,6 59 3,0 

Powiat tarnogórski 3 211 411 12,8 594 18,5 126 3,9 

Podregion gliwicki 10 903 2 244 20,6 2 759 25,3 541 5,0 

Gliwice  3 926 716 18,2 796 20,3 177 4,5 

Zabrze  4 798 1 220 25,4 1 507 31,4 283 5,9 

Powiat gliwicki 2 179 308 14,1 456 20,9 81 3,7 

Podregion katowicki 15 618 3 208 20,5 3 035 19,4 919 5,9 

Chorzów  2 737 663 24,2 598 21,8 144 5,3 

Katowice  5 426 1 022 18,8 906 16,7 271 5,0 

Mysłowice  1 723 304 17,6 338 19,6 111 6,4 

Ruda Śląska  2 584 480 18,6 459 17,8 183 7,1 

Siemianowice Śląskie  1 701 402 23,6 399 23,5 128 7,5 

Świętochłowice  1 447 337 23,3 335 23,2 82 5,7 

Podr. sosnowiecki 19 803 2 773 14,0 3 514 17,7 1 038 5,2 

Dąbrowa Górnicza  3 544 520 14,7 621 17,5 199 5,6 

Jaworzno  2 019 273 13,5 274 13,6 132 6,5 

Sosnowiec  6 034 997 16,5 1 259 20,9 301 5,0 

Powiat będziński  4 225 632 15,0 737 17,4 215 5,1 

Powiat zawierciański 3 981 351 8,8 623 15,6 191 4,8 

Podregion tyski 6 844 847 12,4 963 14,1 389 5,7 

Tychy  2 277 331 14,5 237 10,4 159 7,0 

Powiat bieruńsko-lędz.  858 88 10,3 87 10,1 48 5,6 

Powiat mikołowski 1 704 174 10,2 213 12,5 81 4,8 

Powiat pszczyński 2 005 254 12,7 426 21,2 101 5,0 

Subregion centralny 66426 11519 17,3 13352 20,1 3431 5,2 

Źródło: Kobiety na rynku pracy w województwie śląskim, 2012, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 

Obserwatorium Rynku Pracy, Katowice oraz obliczenia własne 

 

Ludzie młodzi na rynku pracy. Analiza ryc. 2.25 zamieszczonej w poprzednim 
podrozdziale prowadzi do wniosku, iż najbardziej cennym zasobem pracy staje się 
siła robocza. Obecnie na rynek pracy wkracza pokolenie niżu, po którym żadnych 
wyżowych pokoleń już zasadniczo nie będzie. Zasoby pracy, które w kolejnych 
latach zasilać będą rynek pracy, są bardzo małe. Dlatego należy nimi mądrze 
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gospodarować i już na etapie edukacji dobrze przygotować do potrzeb rynku pracy, 
tak aby młodzi ludzie nie musieli poszukiwać jej za granicą. Redukcje zatrudnienia 
przy zwiększonej podaży siły roboczej pochodzącej z wyżu demograficznego 
powodowały, iż zarówno w okresie transformacji, jak i w ostatnich latach, tej grupie 
ludności trudno było dostać się na rynek pracy. W rezultacie znaczna część młodych 
ludzi zmuszona była do emigracji. Wzrost wymeldowań kobiet za granicę  
w ostatnich latach może świadczyć, iż wielu tych emigrantów już nie powróci do 
kraju. Jeszcze w 2004 roku udział osób poniżej 25 roku życia w ogólnej liczbie 
bezrobotnych w województwie śląskim wynosił aż 24,2%, zaś w powiatach 
rybnickim 38,8%, wodzisławskim 34,3%, bieruńsko-lędzińskim 35,7%, w Rybniku 
32,2 % a w Rudzie Śląskiej 29,3% (tab. 2.22). Po otwarciu się zagranicznych rynków 
pracy udział ten znacznie zmalał do 17,4%. Wciąż jednak jest on wysoki w całym 
podregionie rybnickim i tyskim, a także w wielu powiatach innych podregionów  
‒ w cieszyńskim, żywieckim, kłobuckim, lublinieckim, tarnogórskim, gliwickim oraz 
w Rudzie Śląskiej i w Jaworznie. W całym województwie liczba młodych 
bezrobotnych zmniejszyła się z 74,8 tys. osób w 2004 r. do 35,9 tys. w 2012 r., choć  
w 2010 r. ich liczba wynosiła już tylko 22,1 tys. osób.  
 

Tab. 2.22. Bezrobocie ludności w wieku poniżej 25 lat w województwie śląskim  

w latach 2004‒2012 

Podregiony, 

Miasta na prawach powiatu, 

Powiaty 

Udział osób poniżej 25 lat 

w ogólnej liczbie bezrobotnych 

Udział kobiet  

w liczbie bezrobotnych  

w wieku poniżej 25 lat 

2004 2006 2008 2010 2012 2004 2006 2008 2010 2012 

Województwo śląskie 24,2 18,8 18,0 19,8 17,4 53,5 60,9 63,0 56,6 55,8 

Podregion bielski 24,4 17,3 16,6 20,2 18,5 50,6 56,6 58,0 54,6 52,8 

Bielsko-Biała 18,7 12,3 11,6 13,3 12,4 53,2 60,1 60,2 58,8 56,3 

Powiat bielski 24,8 15,9 15,7 19,0 17,5 55,5 57,9 54,4 58,4 53,8 

Powiat cieszyński 28,7 21,4 20,0 23,4 21,5 50,6 57,9 58,1 52,0 52,1 

Powiat żywiecki 24,9 18,6 18,8 23,4 21,1 44,2 51,1 59,1 53,1 51,4 

Podregion częstochowski 20,5 16,2 15,6 16,1 14,3 51,6 57,9 57,7 49,2 46,0 

Częstochowa 15,5 11,9 11,2 11,7 9,9 54,5 60,1 62,2 50,6 47,0 

Powiat częstochowski 22,9 18,8 18,4 17,6 16,8 50,2 55,4 55,8 47,1 45,0 

Powiat kłobucki 26,7 22,9 21,9 24,9 21,4 49,7 57,6 54,5 46,6 43,0 

Powiat myszkowski 26,3 19,6 17,9 18,7 17,0 50,5 58,2 56,4 53,0 49,3 

Podregion rybnicki 32,1 25,6 25,9 26,7 23,1 55,3 63,2 71,5 61,4 64,7 

Jastrzębie-Zdrój 29,8 25,1 27,0 27,7 23,6 55,4 63,7 67,3 58,4 59,8 

Rybnik 32,2 23,9 22,9 22,8 20,3 54,0 63,3 72,5 64,7 68,3 

Żory 30,6 21,4 25,3 25,7 20,8 54,5 66,4 75,1 60,9 60,3 

Powiat raciborski 27,7 21,6 23,2 25,1 21,4 59,8 65,9 68,4 59,2 64,4 

Powiat rybnicki 38,8 28,7 27,5 30,7 26,1 58,0 63,2 76,8 62,4 64,9 

Powiat wodzisławski 34,3 29,8 28,3 29,2 25,7 53,7 60,9 72,5 62,2 66,7 
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Tab. 2.22. Bezrobocie ludności w wieku poniżej 25 lat w województwie śląskim  

w latach 2004‒2012 (cd.) 

Podregiony, 

Miasta na prawach powiatu, 

Powiaty 

Udział osób poniżej 25 lat 

w ogólnej liczbie bezrobotnych 

Udział kobiet  

w liczbie bezrobotnych  

w wieku poniżej 25 lat 

2004 2006 2008 2010 2012 2004 2006 2008 2010 2012 

Podregion bytomski 24,9 20,0 18,5 20,7 18,7 51,9 59,4 62,3 55,2 56,3 

Bytom 21,8 16,4 14,1 16,9 15,9 54,0 61,9 68,2 58,3 58,1 

Piekary Śląskie 27,8 23,3 18,2 20,9 18,0 52,1 54,7 64,4 56,0 57,7 

Powiat lubliniecki 29,7 25,5 26,8 27,0 24,3 51,7 57,3 61,3 50,2 55,3 

Powiat tarnogórski 27,9 22,9 22,0 23,7 20,9 48,4 59,4 55,1 54,2 53,9 

Podregion gliwicki 22,5 18,7 18,4 19,4 18,1 56,3 65,2 66,5 58,7 57,7 

Gliwice 21,8 16,5 15,3 15,9 14,8 56,4 66,0 64,7 58,9 55,9 

Zabrze 20,9 18,7 19,0 20,8 19,0 55,0 63,2 66,6 58,4 58,0 

Powiat gliwicki 28,0 23,1 22,8 22,9 22,4 58,7 68,8 68,6 59,1 59,2 

Podregion katowicki 23,3 17,8 18,3 19,6 16,8 54,0 62,7 65,4 59,5 57,2 

Chorzów 19,5 16,6 16,7 18,3 16,1 53,4 61,1 62,1 59,7 58,5 

Katowice 21,8 15,7 13,1 16,1 14,7 55,8 63,6 69,1 56,3 50,8 

Mysłowice 28,9 21,0 22,5 23,4 18,0 52,4 63,1 73,2 66,4 66,2 

Ruda Śląska 29,3 21,9 23,5 26,3 21,4 55,6 65,7 61,9 60,6 61,2 

Siemianowice Śląskie 21,3 17,6 18,6 19,0 16,5 48,6 59,3 58,4 55,4 55,5 

Świętochłowice 24,2 17,5 21,5 19,1 18,0 55,2 61,4 69,1 60,0 61,3 

Podregion sosnowiecki 21,0 16,7 15,6 17,5 14,9 53,7 59,7 58,4 56,1 54,6 

Dąbrowa Górnicza 20,7 16,2 15,8 15,6 13,0 54,5 58,2 54,1 57,0 56,4 

Jaworzno 26,2 21,3 19,7 26,1 21,4 53,1 64,6 62,0 56,7 54,3 

Sosnowiec 18,8 14,3 13,9 14,7 13,7 54,0 60,8 60,8 56,8 56,8 

Powiat będziński  20,4 16,5 14,3 17,2 13,9 55,6 60,3 60,3 57,0 54,6 

Powiat zawierciański 22,3 18,3 16,9 19,6 16,5 50,9 56,3 55,4 53,6 50,5 

Podregion tyski 30,2 21,9 20,5 23,0 20,2 54,2 62,2 69,7 59,1 60,2 

Tychy 25,3 15,6 16,0 19,1 14,0 52,0 61,4 63,9 58,0 57,4 

Powiat bieruńsko-lędziński  35,7 23,3 22,3 26,4 24,1 54,8 63,0 64,9 65,5 60,4 

Powiat mikołowski 28,3 22,0 17,6 22,3 20,2 54,1 57,6 68,5 57,3 59,1 

Powiat pszczyński 35,7 29,2 29,0 27,5 26,5 56,1 66,8 76,8 58,6 62,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa  

 

O ile w podregionach bielskim, częstochowskim czy sosnowieckim szanse dla 

kobiet i mężczyzn na rynku pracy są bardziej wyrównane (nie ma pracy ani dla 

jednych, ani dla drugich) to w podregionach gliwickim, katowickim, tyskim  

i rybnickim wśród młodych ludzi poszukujących pracy zdecydowanie przeważają 

kobiety. Zatem jeśli młodym kobietom tak trudno znaleźć pracę, to jak ją znajdą 

kobiety po 60 roku życia (w świetle nowej ustawy emerytalnej) w podregionach 

katowickim i gliwickim? W wyniku intensywnego starzenia społeczeństwa liczba 
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tych kobiet już jest duża, a w następnych latach jeszcze będzie rosnąć. Pamiętać 

należy, że wobec dużego udziału studiującej młodzieży część bezrobocia ludzi 

młodych przesunięte jest do grupy wieku 25‒29 lat, gdyż po ukończeniu studiów 

obecnie równie trudno znaleźć pracę (zwłaszcza w wyuczonym zawodzie) co po 

szkole zasadniczej zawodowej. Niestety statystyki ujmują grupę bezrobotnych  

25‒34 lata zacierając udział osób bezrobotnych po studiach.  

Bezrobocie wśród młodych przekłada się w dużym stopniu na wielkość 

bezrobotnych bez stażu pracy. W latach 2004‒2012 liczba bezrobotnych bez stażu 

pracy zmniejszyła się z 84,8 tys. do 35,2 tys. osób, a ich udział w ogólnej liczbie 

bezrobotnych odpowiednio z 27,4% do 17,1% (tab. 2.23). Możliwe to było nie tylko  

w wyniku emigracji części młodych ludzi, którym po ukończeniu szkoły nie udało 

się znaleźć pracy w miejscu zamieszkania, czy z powodu wkraczania na rynek pracy 

coraz mniej licznych roczników, ale także poprzez organizowanie przez urzędy 

pracy staży dla młodych ludzi, czy kursów podnoszących ich kwalifikacje 

zawodowe. Skuteczność tych działań jest różna, gdyż spadkowi udziału 

bezrobotnych bez stażu wśród ogółu bezrobotnych towarzyszy wzrost bezrobotnych 

ze stażem 1 rok i mniej. Wydaje się jednak, iż najważniejszą przyczyną spadku tej 

kategorii bezrobotnych jest zatrudnianie ich przez pracodawców na umowy o pracę 

na czas określony, często na kilka miesięcy lub na umowy zlecenie czy umowy  

o dzieło.  

W 2012 r. największym udziałem bezrobotnych bez stażu pracy 

charakteryzowały się podregiony gliwicki i sosnowiecki, a także podregion rybnicki. 

W większości tych obszarów, poza podregionem sosnowieckim, udział ten pokrywa 

się z wysokim udziałem bezrobocia wśród młodych. Najwyższy udział bezrobotnych 

bez stażu pracy występował w Sosnowcu (31,9%), powiecie gliwickim (26,2%)  

i Gliwicach (22,6%) oraz w Rybniku i w powiatach rybnickim (24,8%), 

wodzisławskim, pszczyńskim. Natomiast najmniejszy udział miała ta grupa 

bezrobotnych w Bielsku-Białej (6,7%), powiecie bielskim (9,4%), Tychach (11,1%), 

Dąbrowie Górniczej (12,3%, co wskazuje jak zróżnicowany jest podregion 

sosnowiecki), w powiatach raciborskim, lublinieckim, cieszyńskim oraz  

w Katowicach i Żorach (12,5%).  

Wysokie wskaźniki częściowo związane są także z próbą aktywizacji 

zawodowej przez kobiety, które do tej pory nie pracowały zawodowo, zajmując się 

wychowaniem dzieci. O ile dotąd pensja górnika wystarczyła na utrzymanie 

rodziny, to obecnie konieczne są dodatkowe źródła dochodu. Stąd bardzo wysoki 

udział kobiet wśród bezrobotnych bez stażu pracy w podregionie rybnickim 

wynoszący aż 72,9%, czy w podregionie bytomskim (65,4%).  
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Tab. 2.23. Bezrobotni bez stażu pracy w województwie śląskim w latach 2004‒2012 

Podregiony 
2004 2006 2008 2010 2012 

liczba bezrobotnych bez stażu pracy 

Województwo śląskie 84 800 58 015 26 647 35 806 35 189 

Podregion bielski 6 626 3 596 1 871 3 035 3 141 

Podregion częstochowski 9 358 7 515 4 069 5 666 5 737 

Podregion rybnicki 10 944 7 337 3 598 4 499 3 961 

Podregion bytomski 9 271 6 400 3 234 4 259 4 044 

Podregion gliwicki 10 231 7 118 3 143 4 115 4 130 

Podregion katowicki 11 475 7 011 2 716 3 892 4 088 

Podregion sosnowiecki 20 636 14 613 6 560 8 396 8 078 

Podregion tyski 6 259 4 425 1 456 1 944 2 010 

Subregion centralny 57 872 39 567 17 109 22 606 22 350 

udział bezrobotnych bez stażu pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych 

Województwo śląskie 27,4 25,2 21,7 19,8 17,1 

Podregion bielski 19,4 14,4 11,2 12,3 10,9 

Podregion częstochowski 23,4 23,0 20,0 19,5 16,8 

Podregion rybnicki 30,2 28,1 27,4 22,5 18,8 

Podregion bytomski 28,3 26,3 22,7 20,0 17,3 

Podregion gliwicki 30,4 28,8 26,4 23,2 21,3 

Podregion katowicki 23,3 20,3 18,1 16,3 14,5 

Podregion sosnowiecki 32,6 31,0 26,1 24,4 21,2 

Podregion tyski 30,7   28,8 23,3 18,8 16,2 

Subregion centralny 29,0 27,1 23,6 21,0 18,4 

udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych bez stażu pracy 

Województwo śląskie 60,1 66,4 67,9 61,8 60,8 

Podregion bielski 56,9 62,4 63,1 57,2 56,2 

Podregion częstochowski 57,1 60,9 62,3 55,5 54,0 

Podregion rybnicki 65,8 73,5 78,8 70,5 72,9 

Podregion bytomski 59,1 68,0 71,2 65,8 65,4 

Podregion gliwicki 61,8 69,5 69,4 63,2 62,1 

Podregion katowicki 60,9 67,8 70,5 64,7 61,8 

Podregion sosnowiecki 58,7 63,4 63,1 58,8 58,1 

Podregion tyski 60,4 67,3 69,4 62,0 61,2 

Subregion centralny 59,9 66,5 67,5 62,2 61,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 

 

W większości analizowanych podregionów wysoki udział młodych ludzi nie 

posiadających doświadczenia zawodowego ma związek z bezrobociem wśród 

absolwentów różnego typu szkół. Absolwenci nie stanowią co prawda wysokiego 

odsetka wśród bezrobotnych ‒ w 2003 r. było to 5,5% ogółu bezrobotnych ‒ jednak 

należy pamiętać, iż jeśli w kolejnym roku nie uzyskali zatrudnienia, to wypadają oni 

ze statystyki, gdyż nie są już tegorocznymi absolwentami. Powiększają natomiast 



 

115 
 

kategorię „bezrobotni bez stażu pracy”. Tym niemniej w podregionach relatywnie 

młodych demograficznie w stosunku do pozostałych obszarów województwa 

wskaźnik bezrobotnych absolwentów sięgał 8,4% w podregionie tyskim oraz 7,5%  

w podregionie rybnickim, zaś najniższy był w podregionie gliwickim (4,0%).  

Od kilku lat nie są publikowane dane o bezrobociu absolwentów, a szkoda, 

gdyż powinny one stanowić przesłankę w kształtowaniu oferty edukacyjnej 

ośrodków szkolnictwa, zarówno ponadgimnazjalnego, jak i wyższego. Młodych 

ludzi zachęca się do studiowania i rzeczywiście poziom wykształcenia wzrasta 

(Runge, 2008b; Swadźba, 2011), jednak nie zwiększa to istotnie szans absolwentów 

szkół wyższych na rynku pracy. Udział absolwentów z wyższym wykształceniem 

wśród ogółu bezrobotnych absolwentów w województwie śląskim wynosił w 2003 r. 

23,5%, przy czym był zróżnicowany przestrzennie wahając się od 16,5%  

w podregionie rybnickim oraz 16,6% w podregionie bytomskim do 31,3%  

w podregionie sosnowieckim i 38,4% w podregionie częstochowskim Największy 

udział wśród bezrobotnych absolwentów, sięgający 36,5%, miały osoby  

z wykształceniem zawodowym na poziomie średnim i policealnym. Bardzo  

wysoki udział w tym zakresie reprezentował podregion bytomski, gdzie aż  

43,7% absolwentów średnich szkół zawodowych nie posiadało zatrudnienia. 

Wysokie wskaźniki notowały też podregiony sosnowiecki, (39,7%) i bielski (38,7%), 

zaś najniższy – podregion częstochowski (26,9%). Pochopne ograniczenie edukacji na 

poziomie zasadniczym zawodowym spowodowało, że udział absolwentów tych 

szkół w ogólnym bezrobociu także zmalał (Nowak i in., 1999a; Szkolnictwo 

zawodowe..., 2012). Ponadto część tych absolwentów kontynuuje naukę na wyższych 

szczeblach edukacji. Tym niemniej w podregionie bielskim stanowili oni  

30,4% wśród bezrobotnych absolwentów, znaczny udział w bezrobociu mieli oni 

także w podregionach tyskim, bytomskim i gliwickim.  
 

Struktura wykształcenia bezrobotnych w województwie śląskim wskazuje,  

iż największy udział wśród bezrobotnych mają osoby o najniższych kwalifikacjach, 

tj. posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz gimnazjalne  

i niższe (27,5%), (ryc. 2.27). Znaczny jest także udział wykształcenia zawodowego na 

poziomie średnim i policealnym (22,9%). Wśród bezrobotnych najmniej jest osób po 

studiach (12,3%) oraz osób posiadających tylko wykształcenie ogólne (9,3%).  

W ujęciu poszczególnych podregionów struktura ta wykazuje dość duży stopień 

generalizacji. Istotne różnice przestrzenne dostrzegamy natomiast na poziomie 

powiatów, gdyż struktura wykształcenia bezrobotnych zależy od charakteru 

gospodarczego danego powiatu, struktury wykształcenia jego mieszkańców, jak  

i oferty edukacyjnej. 
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Ryc. 2.27. Struktura wykształcenia bezrobotnych w województwie śląskim w 2012 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 
 

Największy udział osób o najniższym poziomie wykształcenia (gimnazjalne  

i poniżej) w ogólnej liczbie bezrobotnych notują podregiony gliwicki, katowicki  

i bytomski. Rynek pracy podregionu katowickiego jest wymagający, zgłaszając raczej 

zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów. Trudniej tu zatem znaleźć pracę 

osobom bez konkretnego wykształcenia. W podregionie bytomskim duży udział 

wśród bezrobotnych osób o najniższym poziomie wykształcenia, jak  

i o wykształceniu zasadniczym zawodowym koreluje z ogólną strukturą 

wykształcenia, gdyż w poprzednich dekadach takie wykształcenie było 

wystarczające do pracy w górnictwie. Z kolei podregion gliwicki reprezentuje obie te 

opcje ‒ rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający przy regresie 

dotychczasowych tradycyjnych działalności gospodarczych.  

Zwraca uwagę wysoki udział wykształcenia zawodowego na poziomie 

średnim i policealnym wśród bezrobotnych w podregionach sosnowieckim (25,5%)  

i częstochowskim (25,2%). Towarzyszy mu przy tym znaczny udział (powyżej 

średniej dla województwa) bezrobotnych z wykształceniem wyższym (odpowiednio 

13,7% i 14,6%). Może to oznaczać dość duże niedopasowanie kierunków kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy przy jednoczesnym załamaniu się rynków 

pracy tych podregionów.  

Dane te wskazują na problem dostosowania struktury kształcenia do potrzeb 

rynku pracy (Nowak i in., 1999b; Muster, 2011). Jest to bardzo złożony problem, gdyż 
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systemowi kształcenia trudno reagować na szybko zmieniające się uwarunkowania 

rynku pracy. Cykl edukacji na danym poziomie trwa minimum 3 lata a procedura 

uruchamiania nowych kierunków kształcenia trwa podobnie długo. Może się tak 

zdarzyć, iż potrzebny w danym roku zawód deficytowy, po uruchomieniu nowego 

kierunku kształcenia i przeprowadzeniu cyklu edukacyjnego już nie będzie 

potrzebny. Dlatego szkoły powinny przede wszystkim dawać solidne wykształcenie 

ogólne, a jednocześnie kształtować potrzebę permanentnego uczenia się i rozwoju 

osobowościowego. Szkoły zawodowe różnego szczebla powinny reprezentować 

wysoki poziom gwarantując, iż ich absolwenci są profesjonalistami wyposażonymi 

w najnowszą wiedzę oraz szerokie spektrum umiejętności. Najlepsza szkoła to nie ta, 

która ma największą liczbę uczniów czy studentów, jak wynika z ustawy  

o szkolnictwie wyższym ale ta, która dostarcza na rynek pracy najlepszych 

fachowców. Tymczasem szkoły prześcigają się w otwieraniu kierunków atrakcyjnych 

przede wszystkim dla młodzieży, nie zaś w poszukiwanych na rynku pracy 

zawodach. Nie ma bowiem zachęt ze strony ustawy, by to nie tylko liczba uczniów 

czy studentów, lecz przede wszystkim jakość kształcenia i wskaźnik zatrudnienia 

absolwentów były podstawą oceny szkoły.  

Pozytywnym zjawiskiem jest znaczący spadek długotrwałego bezrobocia ze 

155,1 tys. osób w 2004 r. do 64,4 tys. bezrobotnych w 2012 r. (tab. 2.24). Czy jednak ci, 

którym udało się uzyskać zatrudnienie w okresie ożywienia gospodarczego po 

wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej obecnie nie tracą swych miejsc pracy?  

W latach 2008–2012 liczba długotrwale bezrobotnych uległa niemal podwojeniu. 

Ponadto należy zadać pytanie, jaki wpływ na spadek długotrwale bezrobotnych ma 

podejmowanie pracy dorywczej (umowy na 3 miesiące, umowy zlecenie, umowy  

o dzieło)?  

Przedstawione dane wskazują na brak perspektyw na rynku pracy 

podregionu bytomskiego i częstochowskiego, gdzie udział długotrwale 

bezrobotnych jest największy. Obszary te powinny być objęte specjalnymi 

programami pozwalającymi zmniejszać to zjawisko. Najmniejszy udział długotrwale 

bezrobotnych zaznacza się w podregionie katowickim i rybnickim. Jednak wśród 

długotrwale bezrobotnych najwięcej jest kobiet, zwłaszcza w podregionach  

o strukturze gospodarczej z dominacją górnictwa (rybnicki). 

Województwo śląskie stanowi rozległy obszar o zróżnicowanych 

uwarunkowaniach geograficznych, historycznych, demograficzno-społecznych, 

gospodarczych i komunikacyjnych. Dlatego też władze poszczególnych powiatów 

powinny wykazywać aktywność w rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

poszukiwać nowych motorów rozwoju. Ważne jest jednak, by mogły one liczyć na 

wsparcie władz województwa. Dlatego diagnoza zarówno problemów, jak  
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i możliwości rozwojowych poszczególnych obszarów, powinna stanowić podstawę 

strategii działania na poziomie ogólnowojewódzkim, co będzie służyć harmonijnemu 

rozwojowi całości województwa. Szybkie wymywanie subregionu centralnego  

z potencjału demograficznego i narastające w związku z tym problemy społeczne nie 

powinny przesłonić władzom wojewódzkim problemów pozostałych podregionów. 
 

Tab. 2.24. Bezrobocie długotrwałe w województwie śląskim w latach 2004‒2012 

Podregiony 
2004 2006 2008 2010 2012 

liczba bezrobotnych pozostających ponad 1 rok bez pracy 

Województwo śląskie 155 137 111 865 36 766 42 730 64 409 

Podregion bielski 16 188 12 275 6 144 7 372 9 928 

Podregion częstochowski 20 144 15 706 5 675 8 552 12 985 

Podregion rybnicki 17 351 11 431 3 273 3 736 5 470 

Podregion bytomski 17 237 11 840 4 924 6 473 8 979 

Podregion gliwicki 18 170 14 084 3 909 3 738 5 775 

Podregion katowicki 23 262 15 265 3 329 3 528 6 900 

Podregion sosnowiecki 32 796 23 721 7 731 7 529 11 325 

Podregion tyski 9 989 7 543 1 781 1 802 3 047 

Subregion centralny 101 454 72 453 21 674 23 070 36 026 

udział bezrobotnych ponad 1 rok bez pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych 

 Województwo śląskie 50,1 48,7 30,0 23,6 31,3 

Podregion bielski 47,4 49,0 36,7 30,0 34,5 

Podregion częstochowski 50,4 48,1 27,9 29,5 37,9 

Podregion rybnicki 47,9 43,8 24,9 18,7 26,0 

Podregion bytomski 52,6 48,6 34,5 30,5 38,3 

Podregion gliwicki 54,0 57,0 32,8 21,1 29,7 

Podregion katowicki 47,3 44,2 22,2 14,8 24,5 

Podregion sosnowiecki 51,8 50,4 30,8 21,9 29,8 

Podregion tyski 49,0 49,1 28,5 17,4 24,5 

Subregion centralny  50,9 49,6 29,9 21,4 29,7 

udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 1 rok 

Województwo śląskie 61,1 65,1 65,1 58,1 59,5 

Podregion bielski 57,1 61,0 59,6 56,9 57,0 

Podregion częstochowski 53,2 55,5 56,8 50,1 52,8 

Podregion rybnicki 69,7 76,9 75,7 69,8 71,9 

Podregion bytomski 59,2 65,6 68,5 62,5 60,9 

Podregion gliwicki 63,3 69,0 70,7 62,2 63,0 

Podregion katowicki 61,7 65,2 66,1 59,7 61,1 

Podregion sosnowiecki 61,5 64,4 64,9 55,3 58,4 

Podregion tyski 64,8 67,6 68,3 60,7 62,8 

Subregion centralny 61,8 66,0 67,3 59,5 60,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, Warszawa 
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ROZDZIAŁ 3 

GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY  

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
 

Rynek pracy i jego zmiany warunkowane są gospodarką, jej poziomem 

rozwoju, strukturą, czy funkcjonowaniem. Rozpatrując sytuację gospodarczą 

województwa śląskiego należy zwrócić uwagę, iż oprócz uwarunkowań 

wewnętrznych mających swe źródło w regionie, bardzo istotne są uwarunkowania 

zewnętrzne. Wynika to z faktu, iż gospodarka województwa śląskiego 

charakteryzuje się znacznym stopniem otwarcia, a tym samym w dużym stopniu 

uzależniona jest od tego co dzieje się w gospodarce światowej i krajowej. 

Biorąc pod uwagę charakter projektu odnoszącego się do rynku pracy 

województwa śląskiego oraz dostępność materiałów statystycznych, w niniejszym 

opracowaniu uwarunkowania gospodarcze zaprezentowane zostaną w dwóch 

zasadniczych ujęciach: 

– ujęcie pierwsze odnosi się do stopnia rozwoju i potencjału gospodarki  

charakteryzowanego poprzez pryzmat podmiotów gospodarczych i pracujących, 

– zaś ujęcie drugie dotyczy funkcjonowania gospodarki, czyli pokazuje efekty 

działalności gospodarczej i zaprezentowane zostanie w formie analizy produkcji 

sprzedanej przemysłu, PKB czy wartości dodanej brutto. 

 

 

3.1. ZARYS HISTORYCZNEGO ROZWOJU GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO 
 

Gospodarka na obszarze obecnego województwa śląskiego wykazuje 

intensywny rozwój od XVIII w. i związana była przede wszystkim z przemysłem 

wydobywczym (górnictwo węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu) oraz 

przemysłem przetwórczym reprezentowanym szczególnie przez hutnictwo cynku  

i ołowiu oraz żelaza. Chociaż nie należy zapominać o dominującej w tym czasie roli 

rolnictwa, zwłaszcza w części północnej, południowej i zachodniej dzisiejszego 

województwa (Popiołek, 1972). Dosyć ważne znaczenie – ograniczone jednak do 

obszarów zurbanizowanych – chociaż marginalne w porównaniu z przemysłem 

odgrywały także usługi, które w głównej mierze nastawione były na obsługę 

przemysłu (m.in. transport, usługi bankowe). 
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Przez następne dwa wieki gospodarka rozwijała się, ale także ulegała 

przekształceniom. W XVIII i XIX w. był to bez wątpienia obszar innowacyjny, gdyż 

to tutaj po raz pierwszy na ziemiach polskich wprowadzono wiele nowych ważnych 

wynalazków m.in. maszynę parową, produkcję cementu czy nowe technologie  

w hutnictwie (cynku i ołowiu oraz żelaza). W późniejszym okresie innowacyjność 

regionu zaczęła maleć. Mimo ogólnego rozwoju – w dłuższym okresie czasu  

– występowały także okresy spowolnienia i załamań związanych m.in. z wojnami 

czy kryzysami gospodarczymi (zwłaszcza w okresie międzywojennym) – (Popiołek, 

1972, Serafin red., 1996). Jest to szczególnie widoczne w przemyśle węglowym  

w postaci tzw. cyklów węglowych (Pukowska-Mitka, 2002). Modyfikacji ulegała 

także sama struktura przemysłu, pojawiały się kolejne branże o charakterze 

przetwórczym m.in. przemysł maszynowy, metalowy, elektromaszynowy, 

chemiczny, energetyczny czy spożywczy. Co prawda na początku XX w. spadło 

znaczenie górnictwa i hutnictwa rud cynku i ołowiu, tym niemniej pozostałe 

przemysły odgrywające główną rolę w początkowym okresie rozwoju tego regionu 

nadal decydowały o charakterze jego gospodarki.  

Przemiany te miały oczywiście także swój wymiar przestrzenny, rozwój 

rozpoczął się od miast dzisiejszego obrzeża części rdzeniowej konurbacji,  

tj. ośrodków powstałych jeszcze w okresie średniowiecza (Bytom, Gliwice), dopiero 

później w części centralnej pojawiły się nowe miasta związane z procesem 

industrializacji, które zaczęły odgrywać coraz większą rolę gospodarczą (spychając 

w hierarchii „stare” miasta) m.in. Katowice, Chorzów, Zabrze (Gwosdz, 2004; 

Kłosowski, Runge, 2011).  

O ile dynamiczny rozwój gospodarczy w centralnej części województwa objął 

większą liczbę miejscowości (powodując ich awans do rangi miast i rozwój zespołu 

miejskiego – konurbacji), o tyle w innych częściach ograniczał się z reguły do 

mniejszej ich liczby. W przypadku części północnej województwa objął on przede 

wszystkim Częstochowę, która rozwijała się dzięki przemysłowi metalurgicznemu 

(na bazie okolicznych złóż rud żelaza) i włókienniczemu, wykorzystując dodatkowo 

korzystne położenie na trasie przebiegu kolei warszawsko-wiedeńskiej. Znacznie 

słabiej rozwijały się gospodarczo inne miasta podregionu (m.in. Kłobuck, Myszków), 

dlatego też w znacznym większym stopniu obszar ten zachował rolniczy charakter. 

Bardziej kompleksowo rozwijała się część południowa. Bielsko i Biała rozwinęły się 

dzięki przemysłowi włókienniczemu, w późniejszych okresach znacznie wzbogaciły 

swą strukturę branżową m.in. o przemysł maszynowy czy spożywczy (potocznie 

Bielsko–Biała określana była jako miasto 100 przemysłów). Gospodarka rozwijała się 

także w innych miastach, m.in. w Cieszynie, Żywcu, Skoczowie czy Ustroniu i to 
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mimo trudniejszych warunków przyrodniczych (obszar Beskidów). Nieco zbliżone 

były losy dzisiejszego podregionu rybnickiego, którego rozwój nie ograniczający się 

jedynie do Rybnika, związany był przede wszystkim z górnictwem węglowym 

(pierwsze kopalnie powstały w XVIII w.), a następnie także z innymi branżami m.in. 

przemysłem metalowym i maszynowym. Jednak bardzo żyzne gleby doliny Odry 

sprawiały, że co prawda rola rolnictwa malała, tym niemniej na terenach wiejskich ze 

względu na swój poziom zawsze była istotna.  

Zasadnicze zmiany oddziałujące na gospodarkę nastąpiły po II wojnie 

światowej i miały podłoże ustrojowe. Prywatne przedsiębiorstwa zostały 

upaństwowione, wprowadzono centralne sterowanie gospodarką. Mimo 

przyjmowania kolejnych planów centralnych w których zakładano deglomerację 

regionu, a zwłaszcza jego centralnej części (Lijewski, 1978), dalej powstawały tu 

nowe zakłady przemysłowe. Wśród nich były także te duże, takie jak: kopalnie  

w rejonie rybnicko-jastrzębskim, Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej, zakłady 

Fiata (d. FSM) w Tychach i Bielsku-Białej czy elektrownie w Jaworznie i Rybniku. 

Część zakładów została również rozbudowana m.in. Huta Częstochowa, Huta 

Zawiercie czy elektrownia Łaziska (Syrek, 1976). 

Kryzys końca lat 70. XX w. i wprowadzenie stanu wojennego wpłynął 

zarówno na wstrzymanie nowych inwestycji, jak i znaczne utrudnienia  

w działalności gospodarki. W okresie tym nastąpił ponowny wzrost znaczenia 

sektora paliwowo-energetycznego w zatrudnieniu (węgiel był głównym towarem 

eksportowym), co według B. Kortusa i J. Adamusa (1992) spowodowało cofnięcie 

struktury przemysłowej regionu do stanu z lat 50. XX w. Właśnie pod koniec lat 80. 

XX w. województwo stanęło przed szeregiem barier rozwojowych obejmujących 

m.in. elementy środowiskowe, strukturalne, kapitałowe, transportowe czy 

przestrzenne (Klasik, 1997; Szczepański, 1998). 

Wydarzenia z 1989 r., w tym zmiany ustrojowe i wprowadzenie gospodarki 

rynkowej opartej na rachunku ekonomicznym, w bolesny sposób ukazało kondycję  

i możliwości adaptacji wielu zakładów i branż do nowych warunków, jakże 

odmiennych od gospodarki centralnie sterowanej. W tym kontekście region 

górnośląski znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji, bowiem według A. Klasika  

(1988) wynikało to z kryzysogennego charakteru specjalizacji surowcowej systemu 

wytwórczego regionu, niskiej zdolności adaptacyjnej na zmiany zachodzące  

w otoczeniu, wyczerpywania się zasobów oraz krańcowych kosztów eksploatacji 

złóż. W związku z tym region ten doszedł do granic możliwości rozwojowych stając 

się obszarem „wzrostu bez rozwoju”. 
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Działania restrukturyzacyjne na poziomie przedsiębiorstw (np. 

modernizacyjne, likwidacyjne) przyczyniły się do spadku zatrudnienia  

w przedsiębiorstwach i zmniejszenia ogólnej liczby pracujących w gospodarce 

narodowej województwa (Tkocz, 2001). Proces ten pogłębił się w drugiej połowie lat 

90. XX w. w związku z wprowadzaniem na większą skalę restrukturyzacji  

w górnictwie (która trwa praktycznie do dnia dzisiejszego wobec prywatyzacji 

niewielkiej tylko części kopalń). Jednocześnie znaczny rozwój usług przyczynił się 

do zmiany struktury gospodarczej województwa. Od końca dekady lat 90. XX w. na 

obszarze dzisiejszego województwa śląskiego to już nie przemysł, ale usługi zaczęły 

przeważać w strukturze pracujących, a zatem zmieniając jego strukturę na 

usługowo-przemysłową. Także teraz na początku XXI w. obserwujemy zmiany  

w gospodarce województwa śląskiego, chociaż z pewnością nie są one aż tak 

dynamiczne jak jeszcze w latach 90. XX w. 

 

 

3.2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE 
 

W przypadku gospodarki charakteryzującej się wysokim stopniem otwartości 

– a bez wątpienia taką jest gospodarka województwa śląskiego – jej kondycja 

uzależniona jest w dużym stopniu od uwarunkowań zewnętrznych. 

Uwarunkowania te odnoszą się zarówno do oddziaływań międzynarodowych  

w zakresie sytuacji politycznej, społecznej i przede wszystkim gospodarczej, jak  

i podobnych oddziaływań o charakterze krajowym.  

Gospodarka światowa, a zwłaszcza europejska od 2008 r. przeżywa trudny 

okres. Według najnowszych prognoz Banku Światowego globalny przyrost PKB  

w 2013 r. ma wynieść ok. 2,2%. Przy czym dla krajów strefy euro prognozy mówią  

o spadku PKB o 0,6%. Pewne ożywienie ma nastąpić dopiero w 2014 r., kiedy to 

prognozuje się globalny wzrost PKB o ok. 3%, a w strefie euro o 0,9%. 
 

3.2.1. UWARUNKOWANIA MIĘDZYNARODOWE 
 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania międzynarodowe w pierwszym rzędzie 

należy uwzględnić kraje, które: 

– są najważniejszymi naszymi partnerami handlowymi (zwłaszcza w zakresie 

eksportu), 

– oraz są głównymi inwestorami w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

 

 



 

123 
 

3.2.1.1. POLSKI EKSPORT 

  

Od 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i to z jej krajami prowadzi 

najbardziej ożywioną wymianę handlową. Na kraje UE przypada zdecydowana 

większość polskiego eksportu (w 2010 r. 78,6%). Jednak głównym partnerem do 

którego kierowane są polskie towary i usługi są Niemcy. To właśnie do Niemiec 

trafia 26% naszego eksportu (ryc. 3.1). Na dalszych miejscach ze znacznie już 

niższym udziałem rzędu 7–6% są: Francja, Wielka Brytania, Republika Czeska  

i Włochy.  
 

 

Ryc. 3.1. Kierunki polskiego eksportu w 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2012 GUS 

 

Dlatego sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech 

w decydującym stopniu wpływa na możliwości zbytu towarów i usług na tych 

rynkach, co w naturalny sposób przekłada się na sytuację polskich firm, które 

wykazują się dużym eksportem. Dotyczy to zwłaszcza branży motoryzacyjnej, 

meblarskiej, stolarki okiennej czy produktów AGD. Od początku XXI w. średni 

wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej z reguły oscylował wokół 2%. Kryzys 

gospodarczy zapoczątkowany w 2008 r. odcisnął swoje piętno na sytuacji 

gospodarczej powodując stagnację w 2008 r. i recesję w 2009 r. (ryc. 3.2).  

Co prawda od 2010 r. nastąpiła znacząca poprawa w tym względzie, tym 

niemniej wzrost gospodarczy nadal jest na dosyć niskim poziomie, nie 

przekraczającym 2%. Słaba koniunktura wpływa na poziom konsumpcji, zwłaszcza 

że głównym źródłem rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej w 2011 r. był popyt 

zagraniczny, przy jednoczesnym spadku lub niskim przyroście popytu 

wewnętrznego, który ograniczył zapotrzebowanie na dobra i usługi pochodzące  

z importu (Koniunktura gospodarcza…, 2012). 
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Ryc. 3.2. Zmiany PKB r/r w latach 2000–2011  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

 

Bardzo podobna sytuacja występowała u naszego głównego partnera,  

tj. Niemiec, z tym jednak, że po 2000 r. osłabienie koniunktury nastąpiło tam 

dwukrotnie – w latach 2002–2003 i w 2009 r. Pocieszające jest jednak to, iż od 2010 r. 

przyrost PKB Niemiec należy do najwyższych w XXI w. Prognozy na lata 2012 i 2013 

wskazują na spowolnienie gospodarki niemieckiej, głównie za sprawą problemów 

fiskalnych krajów strefy euro, będących głównymi odbiorcami niemieckiego 

eksportu. Przewidywana jest natomiast poprawa sytuacji na rynku pracy, co przy 

utrzymującej się niskiej inflacji oraz oczekiwanym wzroście realnych płac jest szansą, 

że przyczyni się do poprawy nastrojów konsumenckich i wzrostu konsumpcji.  

To natomiast przełoży się na wzrost importu, w tym także importu polskich 

towarów (Koniunktura gospodarcza…, 2012). 

Sytuacja gospodarcza w państwach Unii Europejskiej nie pozostała bez wpływu 

na możliwości eksportowe Polski, powodując w 2009 r. znaczący, bo 20% jego 

spadek. W 2010 r. eksport ponownie wzrósł, przekraczając w 2011 r. poziom z 2008 r. 

(ryc. 3.3). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że mimo nadal trudnej sytuacji gospodarczej 

większości krajów, w 2011 r. udało się osiągnąć najwyższy w historii poziom 

eksportu wynoszący 190,2 mld USD. Pogorszenie warunków gospodarczych  

w krajach Unii odbiło się także na sytuacji gospodarczej w Polsce, powodując 

spowolnienie gospodarcze – zwłaszcza w 2009 r. (ryc. 3.2). Według opinii większości 

ekspertów przed recesją uchroniła nas wysoka konsumpcja wewnętrzna, która  

w znacznym stopniu ograniczyła niekorzystne tendencje występujące w Unii 

Europejskiej. 
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Ryc. 3.3. Eksport Polski w mld USD (ceny bieżące) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

3.2.1.2. BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 
 

Wobec ograniczonego własnego kapitału, rozwój i restrukturalizacja 

gospodarki Polski niemożliwa byłaby bez inwestycji zagranicznych, które nie tylko 

stwarzały nowe miejsca pracy, ale także wprowadzały nowoczesne technologie, 

sposoby zarządzania i standardy pracy. Tym samym dla części polskich firm stały się 

one wzorcem własnych zmian. 

Do uwarunkowań zewnętrznych oddziałujących na sytuację gospodarczą  

w Polsce bez wątpienia należą również bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). 

Także pod względem napływu środków finansowych w ramach BIZ wyraźnie 

widoczny jest wpływ kryzysu gospodarczego. Niższe zyski przedsiębiorstw  

i instytucji zarządzających inwestycjami czy obawy o przebieg i skutki kryzysu, 

wpłynęły na osłabienie działań inwestycyjnych. Przy czym tendencje te miały 

charakter ogólnoświatowy. Wg UNCTAD globalna wartość BIZ w 2008 zmniejszyła 

się aż o 1,9 bln USD. Nie inaczej było także w przypadku Polski. Przed kryzysem,  

tj. w latach 2006 i 2007 osiągnięto jak dotychczas najwyższy poziom inwestycji 

zagranicznych przekraczający 15 mld EUR, tj. odpowiednio 15,6 i 17,2 mld EUR  

(ryc. 3.4). Kryzys osłabił tendencje inwestycyjne kapitału zagranicznego w Polsce, 

powodując spadek inwestycji w 2008 r. aż o 7 mld EUR (tj. o 41%). Po okresie 

stabilizacji napływu środków na poziomie ok. 10 mld EUR, w 2011 r. nastąpił 

ponowny ich wzrost do 13,6 mld EUR, co daje trzeci najlepszy rezultat w historii 

wielkości inwestycji zagranicznych. Bez wątpienia jest to duży sukces Polski, biorąc 

pod uwagę nadal trudną sytuację gospodarczą większości państw „starej” Unii 

(Szacunek PKB…, 2011). Skumulowana wartość BIZ do końca 2011 r., która 

dotychczas napłynęła do Polski wyniosła niebagatelne 153,4 mld EUR. 
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Ryc. 3.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2000-2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP 

 

Podobnie jak w przypadku handlu zagranicznego i eksportu, także w zakresie 

napływu środków w ramach BIZ dominującą pozycję zajmują państwa Unii 

Europejskiej, z których pochodzi średnio ok. 85% nakładów inwestycyjnych  

(w 2011 r. było to 87,1%). W poszczególnych latach zmieniają się liderzy BIZ  

– w 2011 r. w Polsce inwestowały głównie firmy z Holandii, Niemiec, Francji  

i Luksemburga, których udział przekraczał 10% (ryc. 3.5). Jednak biorąc pod uwagę 

skumulowaną wartość BIZ od 1990 r., okazuje się, iż przodującą pozycję posiadają: 

Francja, Niemcy, Holandia i USA. 

 

 

Ryc. 3.5. Kierunki napływu BIZ do Polski w 2011 r. (w %) 

Źródło: NBP 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

mld EUR

15,1

13,5

12,5

10,46

5,7

5,3

4,9

3,8

3,1
2,8

2,6

14,3 Holandia

Niemcy

Francja

Luksemburg

Szwecja

Hiszpania

Włochy

USA

Wielka Brytania

Austria

Belgia

Szwajcaria

Pozostałe



 

127 
 

Mimo nie najlepszej koniunktury gospodarczej w wymienionych powyżej 

państwach, pochodzące z nich firmy raczej radykalnie nie ograniczą środków na 

inwestycje bezpośrednie, gdyż polityka inwestowania za granicą w państwach, gdzie 

koszty działalności (w tym koszty pracy), są niższe jest po prostu dla nich bardzo 

opłacalna. Zwłaszcza jeżeli inwestycje te lokowane są w specjalnych strefach 

ekonomicznych, gdzie inwestorzy uzyskują dodatkowe korzyści związane z ulgami 

podatkowym. Podstawowym zagrożeniem są ewentualne zmiany prawne czy 

podatkowe, powodujące m.in. wzrost kosztów pracy, które znacznie pogorszyłyby 

opłacalność inwestycji w Polsce. 

W napływie inwestycji zagranicznych w dużym stopniu uczestniczy 

województwo śląskie w którym w latach 2007-2010 średniorocznie lokowano  

1,030 mld EUR co dawało temu regionowi drugie miejsce w kraju, po województwie 

mazowieckim (4,696 mld EUR) – (ryc. 3.6). 

 
Ryc. 3.6. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województw w latach 

2007–2010 (średniorocznie) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gruszewska, Wakuluk, 2012. 

 

Niepokojący jest natomiast fakt, że od 2007 r. skala inwestycji zagranicznych 

w województwie śląskim systematycznie spada. W 2007 r. inwestycje osiągnęły 

wartość 1,8 mld EUR, by w 2010 r. spaść do 568 mln EUR. Co prawda po części 

wynika to ze spadku w ogóle inwestycji zagranicznych w Polsce, jednak spadek ten 

w województwie śląskim był znacznie wyższy. W 2007 r. województwo śląskie 

partycypowało w 10,4% BIZ, podczas gdy w 2010 r. było to już tylko 7,8%. Nie 

najlepiej wyglądają także nakłady BIZ przypadające na jednego mieszkańca 

województwa, gdyż średnioroczna wartość dla lat 2007–2010 wynosiła tylko  

221 EUR, co dawało dopiero siódme miejsce w kraju. Znacznie lepiej wygląda to  
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w kontekście inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych. W 2012 r.  

w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zainwestowano łącznie 4,97 mld EUR 

(w części jest to także kapitał polski), co plasuje tę strefę na pierwszym miejscu  

w kraju.  

 Kapitał zagraniczny odgrywa znaczącą rolę w gospodarce województwa 

śląskiego. W 2010 r. działało w nim bowiem 2245 przedsiębiorstw z kapitałem 

zagranicznym (co stanowiło 9% tego typu jednostek w kraju), a pracowało w nich 

175 tys. osób (11,2% pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym w kraju). Jak 

zauważa M. Tkocz (2003) Śląskie wskazuje znaczne zaawansowanie procesu 

włączania się w światową produkcję. Odbywa się to za pośrednictwem firm 

globalnych, które kupując bądź budując nowe zakłady w województwie, włączają je 

w światową sieć powiązań. Nie obejmuje to jednak wszystkich dziedzin 

wytwórczości, brak jest np. firm reprezentujących przemysły wysokich technologii. 

 

3.2.2. UWARUNKOWANIA KRAJOWE 

 

Na sytuację gospodarki województwa śląskiego w sposób oczywisty wpływa 

także sytuacja ogólnopolska. W porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej 

polska gospodarka znacznie lepiej radziła sobie dotychczas z kryzysem, dzięki temu 

w ostatnich latach przyrost polskiego PKB był o ponad 2 punkty procentowe wyższy 

niż średnia unijna. Działo się tak dzięki wysokiemu i dosyć stabilnemu popytowi 

krajowemu, który przynajmniej częściowo rekompensował pogorszenie wyników 

eksportu. Jednak w ostatnich miesiącach także ona wyhamowuje, spada dynamika 

przyrostu PKB (ryc. 3.7). Najnowsze dane GUS wskazują, że PKB w IV kwartale  

2012 r. wyniósł 0,7%, by w I kwartale 2013 r. spaść do poziomu 0,5%. W odróżnieniu 

od sytuacji z lat 2008-2009 pogorszeniu koniunktury tym razem towarzyszy spadek 

popytu krajowego, który w IV kwartale 2012 r. wyniósł jeszcze 1,7%, a w następnym 

kwartale obniżył się do 0,9%. Odzwierciedleniem tych tendencji są spadki wartości 

dodanej brutto w przemyśle (o 0,3%) i przede wszystkim w budownictwie (o 12,4%). 

Pozytywne w gospodarce jest jednak to, że od 2010 r. ponownie wrasta eksport netto, 

który w dłuższej perspektywie powinien być kołem zamachowym gospodarki.  

Badania Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) z września  

2012 r. w odniesieniu do koniunktury w Polsce wskazują, że przedsiębiorcy dosyć 

pesymistycznie oceniają możliwości rozwoju gospodarki, gdyż wskaźnik bieżącego 

klimatu koniunktury wyniósł -7,7, ale już krótkookresowy prognostyczny wskaźnik 

koniunktury -22,4. W ujęciu regionalnym województwo śląskie znalazło się w grupie 

regionów o najgorszych perspektywach rozwoju (odpowiednio -18,4 i -36,8).  
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Ryc. 3.7. Dynamika Produktu Krajowego Brutto w Polsce w latach 2010-2012 

(kwartał poprzedni = 100)  

Źródło: GUS 
 

 
Ryc. 3.8. Dynamika PKB ogółem dla Polski i woj. śląskiego (ceny stałe) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Porównując województwo śląskie z sytuacją ogólnopolską, z reguły uzyskuje 

ono lepsze wyniki np. wartości PKB per capita, chociaż już dynamika przyrostu PKB 

w 2009 r. była poniżej średniej ogólnopolskiej (ryc. 3.8). Rezultaty te są jednak gorsze 

od przodujących regionów w kraju, w efekcie czego pogarsza się nieco pozycja 

województwa śląskiego wśród województw Polski.  
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3.3. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE 
 
3.3.1. Charakterystyka podmiotów gospodarczych REGON 

 

Jednym z mierników, który pozwala określić potencjał gospodarczy jednostek 

przestrzennych jest wielkość ich bazy ekonomicznej tj. liczba i struktura podmiotów 

gospodarczych. Wobec braku innych porównywalnych danych, jedynymi 

dostępnymi materiałami są te odnoszące się do podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w systemie REGON. Należy jednak zdawać sobie sprawę, iż nie 

jest to system idealny, gdyż wiele zarejestrowanych w nim firm nie prowadzi 

działalności, a zatem są to dane generalnie zawyżone. I tak np. P. Śleszyński (2003) 

dla 2000 r. i aglomeracji warszawskiej szacował, że takich podmiotów może być 

nawet 20–30%.  

W 1999 r. w województwie śląskim działało łącznie 371,4 tys. podmiotów 

gospodarczych. Ich liczba w następnych latach wzrastała, lecz zmiany te  

w poszczególnych latach miały różny kierunek i dynamikę (ryc. 3.9). Dla lat  

2000–2012 można wyodrębnić trzy zasadnicze okresy: 

− pierwszy – lata 2000–2004 ze wzrostem liczby podmiotów (wynoszącym 16%,); 

− drugi – lata 2004–2009 ze względną stabilizacją liczby podmiotów 

gospodarczych; 

− lata 2009–2012 to naprzemiennie występujące rok po roku wzrosty i spadki 

liczby podmiotów z tym jednak, że wzrosty były wyższe od spadków,  

w konsekwencji dla całego okresu zanotowano 5,3% przyrost podmiotów. 
 

 
Ryc. 3.9. Liczba podmiotów gospodarczych w województwie śląskim w latach  

2000–2012 (w tys.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

340

360

380

400

420

440

460

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



 

131 
 

W latach 1999–2012 liczba podmiotów gospodarczych wzrosła o 22,1%  

i osiągnęła w 2012 r. poziom 453,5 tys. podmiotów. Wskazuje to z jednej strony na 

wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców województwa, ale także biorąc pod 

uwagę nieznaczny spadek liczby pracujących, skutkuje zmniejszeniem się liczby 

pracujących w statystycznym podmiocie gospodarczym. Biorąc pod uwagę pełne 

dane o pracujących w podmiotach gospodarczych (bez rolnictwa indywidualnego)  

w 2000 r. średnio w 100 podmiotach pracowało 550 osób, podczas gdy w 2010 r. już  

o 110 osób mniej tj. 440 osób. 

Wzrost aktywności ekonomicznej na obszarze województwa śląskiego 

wykazywał różną dynamikę. Biorąc pod uwagę zasadniczy okres niniejszej analizy, 

tj. lata 2002–2010, najdynamiczniej rozwijały się podmioty gospodarcze  

w subregionie centralnym (wzrost o 9,4%), wysoką dynamiką charakteryzowały się 

także dwa kolejne podregiony – rybnicki (7,9%) i bielski (6,9%). Na tym tle bardzo 

słabo wypada podregion częstochowski w którym przyrost nowych podmiotów był 

2-3 krotnie mniejszy (wyniósł 2,8%). Przyjmując natomiast poziom gminny,  

z przyrostem przekraczającym 35% przodowały w większości gminy wiejskie: 

Olsztyn, Jeleśnia, Marklowice, Pilchowice, Sośnicowice, Wielowieś i Rudziniec.  

W ostatniej z wymienionych gmin liczba podmiotów gospodarczych wzrosła aż  

o 55% (przy czym w 2002 r. gmina ta należała do najsłabszych pod tym względem).  

W ujęciu podregionów, najwięcej podmiotów gospodarczych w 2010 r. 

zarejestrowanych było w subregionie centralnym – 270,2 tys. tj. 60% ogółu 

podmiotów w województwie. Natomiast w ramach subregionu centralnego 

przodowały podregiony katowicki i sosnowiecki (mające odpowiednio 82,5 oraz  

71,8 tys. podmiotów). W pozostałych podregionach skupionych było po ok. 50 tys. 

podmiotów w podregionach częstochowskim i rybnickim oraz 72,0 tys.  

w podregionie bielskim. 

W województwie śląskim zawsze działało wiele dużych firm, zwłaszcza  

w przemyśle (Tkocz, 2001). Co prawda wiele pod tym względem się zmieniło, to 

jednak nadal działa tu szereg firm, które zaliczone są do największych w kraju. 

Według corocznych rankingów 500 największych polskich firm (uwzględniającym 

wielkość przychodów), sporządzanych przez dziennik „Rzeczpospolita” do grupy tej 

zaliczanych jest z reguły ponad 40 firm z województwa śląskiego. W 2011 r. było ich 

46, podczas gdy rok wcześniej 45, widać zatem niewielką progresję. Na najwyższym 

miejscu, 7. w skali ogólnopolskiej znalazła się grupa energetyczna „Tauron Polska 

Energia SA” z siedzibą w Katowicach (tab. 3.1). W pierwszej dziesiątce uplasowała 

się jeszcze jedna firma – „Fiat Auto Poland SA” z Bielska–Białej. Najwięcej firm 

znalazło się w pierwszej i czwartej setce tego rankingu – odpowiednio udziały  
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24 i 28% (ryc. 3.10). Interesujące jest porównanie lokat firm w 2010 i 2011 r., gdyż 

pozwala ono określić jak zmieniły się warunki finansowe ich działalności (przychód) 

w stosunku do innych konkurencyjnych przedsiębiorstw. Wśród 11 największych 

firm w 2011 r. 5 wykazało spadek swych pozycji w stosunku do 2010 r., na szczęście 

nie były one zbyt duże (maksymalne 8 pozycji w przypadku Grupy Żywiec SA), 

jedna firma zachowała swe wcześniejsze miejsce (Kampania Węglowa SA), natomiast 

5 pozostałych poprawiło swe pozycje, najwięcej Elektrownia Rybnik SA., która 

przesunęła się aż o 63 pozycje.  

 

Tab. 3.1. Firmy województwa śląskiego sklasyfikowane wśród 100 największych 

polskich przedsiębiorstw w 2011 r. wg Rzeczpospolitej 

Przedsiębiorstwo Miejscowość 

Miejsce w 
rankingu PKD 

Przychód ze 
sprzedaży (w 

mln zł) 
Zatrudnienie 

2010 2011 

Tauron Polska Energia SA. 
Fiat Auto Poland SA. 

Katowice 
Bielsko-Biała 

10 
8 

7 
10 

3514 
2910 

20755,2 
16513,7 

27504 
5841 

Kompania Węglowa SA. 
Jastrzębska Spółka Węglowa SA 

Katowice 
Jastrzębie-Zdrój 

14 
20 

14 
21 

0510 
0510 

11919,7 
9376,8 

59760 
29565 

Farmacol SA. Katowice 41 48 4920 5119,8 b.d. 
ING Bank Śląski SA. Katowice 54 58 6612 4595,3 8263 
Katowicki Holding Węglowy SA. 
Elektrownia Rybnik SA. 
Grupa Żywiec SA. 

Katowice 
Rybnik 
Żywiec 

66 
138 
74 

61 
75 
82 

0510 
3511 
1105 

4350,3 
3746,2 
3605,9 

21028 
1015 
b.d. 

Koksownia Przyjaźń SA. 
CMC Zawiercie SA. 

Dąbrowa Górn. 
Zawiercie 

95 
98 

84 
94 

1910 
2410 

3573,2 
3292,3 

1720 
1846 

Źródło: Rzeczpospolita, nr 96 z dn. 24.04.2012 
 

 
Ryc. 3.10. Rozkład firm z województwa śląskiego w poszczególnych setkach 

rankingu 500 największych polskich firm wg Rzeczpospolitej w 2011 r. 

Źródło: opr. własne na podstawie „Listy 500 Rzeczpospolitej”, Rzeczpospolita, nr 96 z dn. 24.04.2012 
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Firmy te zlokalizowane były w 20 miejscowościach województwa śląskiego,  

z czego najwięcej, bo 13 firm mieściło się w Katowicach. W dalszych 10 miastach 

występowała więcej niż jedna taka firma. Najczęściej były to dwie firmy, za 

wyjątkiem Tychów (4 firmy) i Zabrza (3). W dalszych 8 miastach i 1 gminie wiejskiej 

(Węgierska Górka) występowały pojedyncze zakłady. 

Większość z nich reprezentowała sektor przemysłowy (31), pozostała część 

sektor usługowy. Wśród firm zaliczanych do sektora przemysłowego  

5 reprezentowało przemysł wydobywczy (z czego 3 górnictwo węglowe), 3 związane 

były z wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię elektryczną, gaz i wodę, 2 to firmy 

budowlane, natomiast pozostała część reprezentowała różne działy przemysłu 

przetwórczego. Wśród firm usługowych dominują te związane z handlem 

hurtowym (jest ich 14) m.in. wyspecjalizowane w obrocie węglem, koksem, stalą, 

złomem czy farmaceutykami. Prócz nich jedna reprezentuje działalność finansową 

(ING Bank Śląski). 

Bezwzględna liczba podmiotów gospodarczych co prawda pozwala na 

określenie głównych centrów działalności gospodarczej w ramach województwa, nie 

pozwala natomiast w bezpośredni sposób porównać aktywność ekonomiczną 

społeczeństwa poszczególnych podregionów, powiatów czy gmin. Umożliwia  

to zastosowanie wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych przypadających  

na 10 tys. mieszkańców. W 2002 r. w województwie śląskim na 10 tys. mieszkańców 

przypadały średnio 883 podmioty gospodarcze. Poszczególne podregiony 

wykazywały pod tym względem znaczne zróżnicowanie, gdyż najsłabszy podregion 

rybnicki dysponował 696 podmiotami (tj. 21% poniżej średniej dla województwa), 

podczas gdy w podregionie bielskim charakteryzującym się największą aktywnością 

gospodarczą na 10 tys. mieszkańców, przypadało o 50% podmiotów więcej,  

tj. 1059 (ryc. 3.11). 

Tak niska aktywność gospodarcza społeczeństwa podregionu rybnickiego ma 

logiczne uzasadnienie wynikające ze: 

– sposobu rejestracji podmiotów gospodarczych w których jeden podmiot może 

dysponować wieloma zakładami, w związku z tym np. Jastrzębska Spółka Węglowa 

S.A. (JSW) w skład której wchodzą aktualnie m.in. 4 kopalnie (w 2002 r. było to  

7 kopalń) traktowana jest de facto jako jeden podmiot gospodarczy; 

– obecności niezbyt licznych, ale bardzo dużych podmiotów gospodarczych, które 

zatrudniają wielu pracowników – w przypadku kopalń jest to zwykle 3-4 tysiące 

osób – tym samym łatwiejsza możliwość zatrudnienia i wysokie zarobki ograniczają 

presję na tworzenie nowych podmiotów (a tym samym aktywność gospodarczą). 

Wystarczy wspomnieć, że główny pracodawca w podregionie – JSW zatrudnia aż 

22,6 tys. pracowników, tj. statystycznie co 11 pracującego w podregionie rybnickim. 
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Ryc. 3.11. Aktywność ekonomiczna podregionów województwa śląskiego  

w 2002 i 2010 r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów GUS 

 

Z kolei wysoka aktywność gospodarcza mieszkańców podregionu bielskiego 

nie możne dziwić, gdyż od bardzo dawna społeczeństwo regionu wykazywało 

ponadprzeciętną zaradność i smykałkę do interesów. Wystarczy wspomnieć  

o pierwszych próbach rozluźnienia zasad gospodarki centralnie planowanej poprzez 

umożliwienie rozwoju tzw. firm polonijnych (polonijno-zagranicznych). Już wtedy 

wiele tego typu firm powstało właśnie w południowej części dzisiejszego 

województwa śląskiego. Być może jest to także konsekwencja zróżnicowania 

społeczno-demograficznego, w tym duży odsetek (największy w kraju) wyznawców 

religii protestanckiej, która wg M. Webera (2002) poprzez etykę protestancką 

wpływa na motywację do pracy, a tym samym także na sytuację gospodarczą.  

Obraz ten na poziomie podregionów jest mocno uśredniony, dlatego w 2002 r. 

wykazywał znacznie większe zróżnicowanie na poziomie powiatowym i gminnym. 

Na poziomie powiatowym 6 powiatów osiągnęło poziom powyżej 1000 podmiotów 

na 10 tys. mieszkańców. Były to 4 miasta na prawach powiatu należące do 

największych w województwie, z tym jednak, że ich kolejność nie odzwierciedlała 

miejsca pod względem wielkości zaludnienia. Największą aktywnością 

charakteryzowała się bowiem Bielsko-Biała (1397 podmiotów), na dalszych miejscach 

znalazły się: Katowice (1264), Sosnowiec (1078) i Częstochowa (1074). W tym gronie 

były także dwa powiaty – cieszyński (1047) i myszkowski (1041). A zatem oprócz 
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pozbawionego reprezentacji podregionu rybnickiego, wszystkie pozostałe posiadały 

po dwa powiaty. Najsłabszą aktywnością (poniżej 600 podmiotów) wykazywały dwa 

miasta na prawach powiatu – Piekary Śląskie (567 podmiotów) i Ruda Śląska (598) 

oraz jeden powiat – gliwicki (592). 

Biorąc pod uwagę sytuację na poziomie gmin, zmieni się także obraz 

aktywności. W 2002 r. 22 gminy przekroczyły poziom 1000 podmiotów 

gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców. Natomiast gminami  

o największej aktywności ekonomicznej były: Ustroń (1499 podmiotów), Szczyrk 

(1421), Żarki (1420) i dopiero na czwartym miejscu Bielsko–Biała (1397). W tym 

gronie czterech gmin o największej aktywności ekonomicznej społeczeństwa 

znajdowały się aż trzy reprezentujące podregion bielski, uzupełniała je gmina Żarki  

z podregionu częstochowskiego. Widać z tego wyraźnie, że główne centra 

aktywności ekonomicznej położone są w południowej części województwa.  

Odmienna dynamika powstawania nowych podmiotów, ale także zmiany 
demograficzne przyczyniły się do zróżnicowania dynamiki wskaźnika aktywności. 
Wobec znacznego przyrostu liczby podmiotów gospodarczych (o 9,2%), ale także 
spadku liczby mieszkańców (o 3,4%) najdynamiczniej w latach 2002–2010 wzrastał 
wskaźnik aktywności w podregionie centralnym (o 13,2%). Dosyć duże zmiany 
nastąpiły także w podregionie rybnickim, który w 2002 r. wykazywał najniższą 
aktywność, tam wskaźnik wzrósł o 8,9%. Znacznie mniejsze zmiany zaszły  
w podregionach o już wysokiej aktywności – tj. bielskim (wzrost o 4,2%)  
i częstochowskim (5,6%). Mimo tego zróżnicowania dynamiki i zmian w wartości 
wskaźnika aktywności, nie zmienił się ogólny układ. Nadal w 2010 r. najbardziej 
aktywnym ekonomicznie był podregion bielski.  

Większe zmiany zaszły na poziomie powiatowym, a zwłaszcza gminnym, 

gdzie oprócz dominujących wzrostów, w przypadku 14 gmin dokonał się 

kilkuprocentowy spadek wartości wskaźnika, głównie w podregionie 

częstochowskim. 

Wszystko to spowodowało pewne zmiany w przestrzennym układzie 

aktywności ekonomicznej społeczeństwa. Na poziomie powiatowym dwa pierwsze 

miasta na prawach powiatu nie zmieniły swej pozycji, tj. Bielsko–Biała (1427 

podmiotów) i Katowice (1375), ale na trzecim miejscu pojawiły się Gliwice (1238). 

Kolejne miejsca zajęła Częstochowa (1127) oraz trzy powiaty (w tym dwa nowe  

w tym gronie): cieszyński (1066), będziński (1052) i tarnogórski (1020). 
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Ryc. 3.12. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON na  

10 tys. mieszkańców w 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne 
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Istotne zmiany zaszły także na poziomie gminnym. O połowę (tj. do 33) 

wzrosła liczba gmin, które przekroczyły wskaźnik aktywności 1000 podmiotów. 

Zmiany zaszły także wśród przodujących pod tym względem gmin. W 2010 r. 

największą aktywnością swego społeczeństwa charakteryzowało się miasto Szczyrk 

(1696 podmiotów), na drugim miejscu znalazła się gmina wiejska – Jaworze (1524), 

dalsze miejsca zajęły miasta: Wisła (1514), Ustroń (1469) i Bielsko–Biała (1427)  

– (ryc. 3.12). Co ciekawe, wszystkie te gminy reprezentują podregion bielski. 

Najsłabszą aktywność ekonomiczną wykazywali mieszkańcy 3 gmin: Kruszyna  

(440 podmiotów), Krzanowice (443) i Irządze (480). 

Zmianom liczby podmiotów w województwie śląskim towarzyszyły zmiany 

ich struktury, także w odniesieniu do ich wielkości. Zdecydowaną większość 

stanowiły małe podmioty zatrudniające do 49 osób, a w ramach tej grupy mikro 

firmy do 9 osób. Jednak mimo dużego przyrostu ich bezwzględnej liczby (o 60 tys.), 

dynamika wzrostu była tu jednak niższa od tej dla ogółu podmiotów. Tym niemniej  

i tak w 2011 r. małe przedsiębiorstwa stanowiły aż 99% ogółu podmiotów (tab. 3.1). 

Grupa ta rozwijała się nieco słabiej od średnich przedsiębiorstw (dynamika 2-krotnie 

niższa), których liczba w latach 2000–2011 wzrosła o 38,1%. A zatem widać, iż części 

małych przedsiębiorstw udało się w tym okresie rozwinąć na tyle, że przeszły one do 

następnej grupy wielkościowej. Na uwagę zasługuje zmniejszenie udziału 

tradycyjnie w tym regionie stosunkowo licznie reprezentowanych podmiotów 

dużych, zatrudniających powyżej 250 pracowników. Przy czym spadek ten nie 

wynika z niższej dynamiki rozwoju w stosunku do ogólnej liczby podmiotów,  

ale jest on efektem zmniejszenie bezwzględnej liczby tych podmiotów  

(o 14 podmiotów). Należy jednak podkreślić, że podmiotów reprezentujących tę 

właśnie grupę nadal jest dużo (4214 w 2010 r.). W 2011 r. 82 przedsiębiorstwa 

zaliczały się do tych największych, zatrudniających ponad 1000 pracowników 

(Zmiany…, 2012).  

Rozpatrując strukturę wielkościową podmiotów gospodarczych w układzie 

przestrzennym widać, iż brak jest zasadniczych różnic między podregionami, 

bowiem nie przekraczają one 1,5 punktu procentowego. Tym niemniej największy 

udział mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób występował w podregionie 

sosnowieckim, natomiast w przypadku największych przedsiębiorstw (powyżej  

1000 pracowników), powodował podregion katowicki (tab. 3.2). Wśród podmiotów 

gospodarczych w województwie śląskim dominujące znaczenie miała sekcja G 

(handel i naprawy…), której udział w 2002 r. dochodził do blisko 40% (ryc. 3.13). 
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Tab. 3.2. Struktura wielkości podmiotów gospodarczych w podregionach 

województwa śląskiego w 2011 r. 

Podregion Liczba 
podmiotów 

gosp. 

Udział wg grup wielkości zatrudnienia w podmiotach (w %) 

0–9 10–49 50–249 250–999 pow. 1000 

centralny 
w tym: 

279 807 94,23 4,81 0,81 0,12 0,02 

 katowicki 82 469 93,74 5,14 0,93 0,16 0,03 
 sosnowiecki 71 791 95,18 4,05 0,67 0,09 0,02 
 gliwicki 48 035 94,11 4,87 0,84 0,16 0,01 
 bytomski 40 613 93,93 5,19 0,79 0,08 0,01 
 tyski 36 898 93,95 5,11 0,81 0,10 0,02 
bielski 72 851 94,83 4,32 0,72 0,11 0,02 
częstochowski 50 449 94,33 4,80 0,76 0,10 0,01 
rybnicki 48 528 93,31 5,70 0,89 0,09 0,02 
Razem woj. 451 635 94,24 4,83 0,80 0,11 0,02 

Źródło: Zmiany struktury gospodarczej…, 2012 
 

 

Objaśnienia: A – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; B – rybołówstwo i rybactwo; C – górnictwo  

i kopalnictwo; D – działalność produkcyjna, E – zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę; 

F – budownictwo; G – handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli 

oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego; H – hotele i restauracje; I – transport, 

gospodarka magazynowa i łączność; J – pośrednictwo finansowe; K – obsługa nieruchomości, 

wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów; L – administracja publiczna i obrona 

narodowa, gwarantowana prawnie opieka socjalna; M – edukacja; N – ochrona zdrowia i opieka 

socjalna; O – pozostała działalność usługowa komunalna socjalna i indywidualna. 
 

Ryc. 3.13. Struktura podmiotów gospodarczych w województwie śląskim wg sekcji 

PKD 2004 w 2002 r. i 2009 r. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Ważną rolę ze względu na liczebność podmiotów odgrywały trzy dalsze sekcje, 

które przekraczały udział 10%, były to sekcje: K (obsługa nieruchomości, wynajem  

i działalność związana z prowadzeniem interesów), D (przetwórstwo przemysłowe) 

oraz F (budownictwo). Reprezentowały one zarówno sektor usługowy (G, K), jak  

i przemysłowy (D, F). Razem te 4 sekcje wyraźnie dominowały, stanowiły bowiem 

77,2% ogółu podmiotów gospodarczych. 

Do 2010 r. w zdecydowanej większości sekcji dokonywały się zmiany, które 

wpłynęły na ich udziały. W sposób ogólny wyróżnić można cztery scenariusze: 

− pierwszy – przyrost liczby podmiotów przewyższał ogólną dynamikę  

i w konsekwencji prowadził do wzrostu udziału danej sekcji;  

− drugi – wzrost liczby podmiotów na poziomie ogólnej dynamiki powodował 

utrzymanie wcześniejszego poziomu udziałów;  

− trzeci – wzrost liczby podmiotów, ale słabszy od ogólnej dynamiki w efekcie 

czego nastąpił niewielki spadek udziałów sekcji; 

− czwarty – spadek liczby podmiotów prowadzący także do spadku udziałów  

w strukturze podmiotów. 

Pierwszy ze scenariuszy ma wybitnie rozwojowy charakter, do grupy 

realizujących go sekcji należały: K, M, N, O. Bez wątpienia ten układ sekcji ma 

bardzo istotne znaczenie dla przyszłego rozwoju, gdyż reprezentowane są tutaj 

bardzo nowoczesne usługi, które z jednej strony w postaci usług dla biznesu (sekcja 

K) nie tylko stymulują rozwój samych usług, ale także sektora przemysłowego.  

Z kolei trzy następne sekcje silnie wpływają na społeczeństwo w aspekcie 

jakościowym, wpływając na rozwój jego kapitału ludzkiego.  

Dwa następne scenariusze maja charakter stabilizacyjno-regresyjny, chociaż 

de facto następuje wzrost liczby podmiotów, a tym samym poprawa takich 

charakterystyk jak: nasycenie, gęstość czy dostępność. Jednak rozwój tych sekcji nie 

nadąża za ogólnym tempem rozwoju. Scenariusze te dotyczą większości sekcji, przy 

czym drugi scenariusz występuje w sekcjach A, B, C, E, natomiast trzeci w sekcjach 

F, H, J. 

Wybitnie regresyjnymi sekcjami są te, w których maleje liczba podmiotów.  

A zatem z jakiś względów natrafianą one na bariery rozwojowe, których nie są one  

w stanie pokonać. Taki charakter mają sekcje D, G, I oraz L. W przypadku sekcji D 

(działalność produkcyjna) w sposób ogólny możemy wskazać jako przyczynę proces 

globalizacji w różnych jego aspektach. Jest to z pewnością także wpływ 

przedłużającego się kryzysu gospodarczego na świecie, zwłaszcza w Europie  

w wyniku którego maleje konsumpcja niektórych towarów. To także wpływ 

konkurencji producentów nie tylko z innych regionów Polski, ale także z innych 
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państw np. Chin; w wyniku czego niektóre rodzaje produkcji stają się po prostu 

nieopłacalne, a działalność likwidowana. Ale oczywiście mogą mieć także i inne 

przyczyny – błędy w zarządzaniu, starzenie się właścicieli mikro firm itd. Dosyć 

jasne są przyczyny dużego (o 6,7%) spadku liczby podmiotów reprezentujących 

handel (w liczbach bezwzględnych jest to blisko 14 tys.), gdyż jest to przede 

wszystkim efekt konkurencji ze strony hiper- i supermarketów, oraz coraz 

liczniejszych placówek sieciowych takich jak: Biedronka, Żabka czy Lidl. W 2005 r.  

w województwie śląskim funkcjonowało 447 hiper- i supermarketów, do 2010 r. ich 

liczba wzrosła aż o 49% do 666. Do tego dochodzą placówki sieciowe, które znajdują 

się już nie tylko w miastach (nawet małych), ale także na obszarach wiejskich. Wiele 

mniejszych sklepów nie mogąc sprostać konkurencji jest po prostu likwidowanych.  

Z kolei spadek podmiotów w sekcji I to wynik wzrostu kosztów działalności  

i konkurencji w transporcie, na który nałożył się kryzys gospodarczy ograniczający 

zapotrzebowanie na przewozy.  

Podregiony województwa śląskiego w zasadzie powielają strukturę 

podmiotów gospodarczych właściwą dla całego województwa, główna różnica 

polega na odmiennych udziałach poszczególnych sekcji. Zdarzają się jednak także 

pewne wyjątki i tak w przypadku podregionu częstochowskiego na drugim miejscu 

w strukturze była sekcja D (działalność produkcyjna), która zepchnęła sekcję K 

(obsługa nieruchomości…) na trzecie miejsce, a sekcję F (budownictwo) na czwarte 

(ryc. 3.14).  

 
Ryc. 3.14. Udziały dominujących sekcji w podregionach województwa śląskiego  

w 2009 r. 
Objaśnienia i nazwy sekcji jak na ryc. 3.13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Większe różnice występowały w kwestii tendencji zmian w poszczególnych 

sekcjach w latach 2002-2010. W odniesieniu do charakteru rozwojowego  

– w podregionie częstochowskim sekcją taką było także budownictwo (sekcja F),  

w podregionie bielskim – budownictwo (sekcja F), rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 

(sekcja A) oraz hotele i restauracje (sekcja H), natomiast w podregionie centralnym 

hotele i restauracje (sekcja H) i budownictwo (sekcja F).  

By w sposób bardziej syntetyczny uchwycić rozmiary zmian strukturalnych  

w latach 2002-2010, dla wszystkich podregionów obliczono miernik podobieństwa 

struktur K (Wyżnikiewicz, 1987). Uzyskane wyniki wskazują, że zmiany struktury 

podmiotów gospodarczych dla wszystkich podregionów są bardzo małe, tym 

niemniej nieco dalej poszły one w podregionie częstochowskim, gdzie miernik K 

przyjął wartość 0,073, podczas gdy zmiany wręcz „kosmetyczne” dotyczyły 

podregionu bielskiego (K=0,044). W dwóch pozostałych podregionach centralnym  

i rybnickim przyjęły one wartość odpowiednio 0,055 i 0,056. 

 

3.3.2. PRACUJĄCY W GOSPODARCE 

 

Biorąc pod uwagę kontekst niniejszej analizy związany z rynkiem pracy 

województwa śląskiego, podmiotem badań jest człowiek, ujmowany poprzez 

pryzmat jego stosunku do pracy. Nie ulega wątpliwości, że praca jest w hierarchii 

potrzeb ludzkich jednym z najważniejszych celów dających ekonomiczną podstawę 

jego bytu. By móc dokładnie poznać rynek pracy, należy gruntownie rozpoznać 

poszczególne jego elementy, w tym także pracujących. Mimo postępu technicznego 

w przemyśle związanego z automatyzacją i robotyzacją, czy podobnego postępu  

w usługach wynikającego przede wszystkim z zastosowania technik 

komputerowych, a tym samym różnic w wydajności czy produktywności, miara 

związana z pracującymi (zatrudnionymi) nadal jest jedynym obiektywnym, 

porównywalnym w czasie i przestrzeni miernikiem ekonomicznym (Werwicki, 

1992), zwłaszcza że jest ona dostępna na poziomie gminnym.  

Biorąc pod uwagę dane o pracujących w podmiotach gospodarczych 

zarejestrowanych w systemie REGON (bez pracujących w rolnictwie 

indywidualnym) w 2000 r. w województwie śląskim pracowało 2,127 mln osób  

(ryc. 3.15). Dawało to poziom 450 pracujących przypadających na 1000 mieszkańców. 
 



 

142 
 

 
Ryc. 3.15. Zmiany liczby pracujących w podmiotach gospodarczych REGON  

w województwie śląskim w latach 2000–2010  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W latach 2000–2010 w odniesieniu do zmian liczby pracujących wyróżnić 

można 4 zasadnicze okresy: 

− pierwszy lata 2000–2001 ze wzrostem liczby pracujących w wyniku czego 

osiągnięto w tym okresie maksymalny poziom zatrudnienia, 

− drugi to lata 2001–2005 ze spadkiem liczby pracujących, 

− trzeci lata 2005–2007 ze stabilizacją liczby pracujących, jednak na bardzo niskim 

poziomie, 

− zaś czwarty obejmuje lata 2007–2010 z ponownym wzrostem liczby 

pracujących. 

Biorąc jednak pod uwagę pełne dane uzupełnione o szacowaną liczbę 

pracujących w rolnictwie indywidualnym, to liczba pracujących w 2002 r. wynosiła 

2,080 mln. osób i do 2010 r. zmniejszyła się do 2,048 mln. osób. W związku ze 

zmianami zaludnienia województwa, zmniejszenie liczby mieszkańców 

zrekompensowało z nadwyżką spadek liczby pracujących, co dało w efekcie wzrost 

wskaźnika z 440 do 442 pracujących na 1000 mieszkańców. Odnosząc jednak 

pracujących do grupy mieszkańców w wieku produkcyjnym (powyżej 17 lat), czyli 

grupy, która przynajmniej teoretycznie powinna pracować, to wskaźnik ten w 2002 r. 

wynosił 685 pracujących na 1000 osób w wieku produkcyjnym. Chociaż i liczba osób 

w wieku produkcyjnym uległa w tym okresie zmniejszeniu, to jednak odmiennie jak 

w przypadku wskaźnika odniesionego do wszystkich mieszkańców, jego poziom 

zmniejszył się w 2010 r. do 679 pracujących (tj. o 1%).  
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Na wielkość rynku pracy wpływ wywierają różne czynniki (np. funkcja 

egzogeniczna, położenie, obszar oddziaływania, itd.) tym niemniej w sposób 

uproszczony możemy wskazać, iż liczba pracujących jest funkcją liczby ludności. 

Dlatego ośrodkami generującymi najwięcej miejsc pracy są największe miasta, 

chociaż nie w kolejności zgodnej z zaludnieniem – Katowice (254 tys.), Gliwice  

(125 tys.), Częstochowa (124 tys.) i Bielsko-Biała (120 tys.). Praktycznie wszystkie 

duże miasta – mające ponad 100 tys. mieszkańców – charakteryzowały się liczbą 

pracujących przekraczającą 50 tys., dotyczyło to zatem: Bytomia (80 tys. 

pracujących), Tychów (75 tys.), Rybnika (74 tys.), Zabrza (73 tys.), Dąbrowy 

Górniczej (65 tys.), Chorzowa (61 tys.) i Rudy Śląskiej (55 tys.). Tym samym 

koncentracja miejsc pracy w województwie śląskim ma miejsce w podregionie 

centralnym i obejmuje rdzeniową część konurbacji katowickiej.  

Inną istotną kwestią jest rola jaką pełnią największe miasta w gospodarce 

swych podregionów. Pod tym względem szczególna jest rola Częstochowy, która 

wielokrotnie przewyższa pod względem zaludnienia, zlokalizowanych podmiotów 

gospodarczych czy liczby pracujących kolejne miasta podregionu. I tak np. 

Częstochowa koncentruje aż 57,0% pracujących w podregionie, tym samym 

zachodzące w tym mieście procesy gospodarcze silnie oddziałują na cały podregion. 

Także Bielsko–Biała z udziałem 38,6% pracujących wyróżnia się w swym 

podregionie. W przypadku pozostałych dwóch podregionów wpływ ten jest 

znacznie mniejszy, gdyż pracujący w Rybniku i Katowicach stanowią odpowiednio 

27,5% i 21% ogółu pracujących tych podregionów. 

Postępujący w województwie śląskim proces urbanizacji wsi sprawia, że 

niektóre gminy wiejskie mają mocno rozbudowaną bazę ekonomiczną, która 

obejmuje wszystkie sektory gospodarcze. Stąd też część z nich pod względem liczby 

pracujących dorównuje małym miastom. I tak w Jasienicy pracuje 7 tys. osób,  

w Gorzycach, Pawłowicach i Poczesnej – ponad 5 tys. osób, a w Koziegłowach, 

Mykanowie, Wilkowicach, Wręczycy, Węgierskiej Górce, Świerklańcu  

i Zbrosławicach ponad 4 tys. osób. W dalszych 14 gminach wiejskich było to powyżej 

3 tys. pracujących.  

By jednak w pełniejszy sposób porównać rozmiary pracujących w różnych 

wielkościowo gminach konieczne jest zastosowanie miary względnej tj. wskaźnika 

liczby pracujących przypadających na 1000 mieszkańców. Dla całego województwa 

w 2002 r. na 1000 mieszkańców pracowało 440 osób (ryc. 3.16).  
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Ryc. 3.16. Pracujący na 1000 mieszkańców w podregionach województwa śląskiego  

w 2002 i 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W 2002 r. w poszczególnych podregionach sytuacja była zróżnicowana, gdyż 

najwyższym wskaźnikiem charakteryzował się podregion bielski (459 pracujących), 

pozostałe podregiony przekraczały poziom 400 pracujących, za wyjątkiem 

podregionu rybnickiego z jedynie 367 osobami. Nie ulega wątpliwości, że jest to 

konsekwencja struktury gospodarczej, a zwłaszcza dużej roli (w przeszłości) 

górnictwa. Ale w tym przypadku ta przeszłość wpływa także na dzień dzisiejszy.  

Ma on kilka aspektów: 

− po pierwsze, wynika z tradycji śląskich (nadal żywych w tym podregionie), 

gdzie zawodowo pracował ojciec, głowa rodziny a matka zajmowała się domem 

i wychowywaniem dzieci,  

− po drugie, wielu byłych górników jest tzw. „młodymi emerytami”, którzy 

nierzadko na emeryturę przechodzą w wieku pięćdziesięciu lub pięćdziesięciu 

kilku lat, po przepracowaniu 25 lat na „dole” kopalni,  

− po trzecie, wynikający z dominacji górnictwa i powodujący permanentny 

niedobór miejsc pracy dla kobiet. 

W 2010 r. na czoło tej klasyfikacji wysunął się podregion centralny ze 

wskaźnikiem 463 pracujących na 1000 mieszkańców. Ten blisko 5% wzrost wynikał  

z nieznacznego spadku liczby pracujących (o 1 punkt procentowy w stosunku do 

2002 r.) i znaczniejszego spadku liczby mieszkańców (o 5,3%). Podregion bielski, 

który przewodził w 2002 r. co prawda zwiększył liczbę pracujących  
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(o 1 punkt procentowy), ale równocześnie o 2,6% zwiększyło się jego zaludnienie  

co w efekcie dało nieznaczny spadek wartości wskaźnika. 

Bardzo duże zróżnicowanie miało miejsce na poziomie gminnym, gdyż 

rozrzut miedzy skrajnymi jednostkami przekraczał aż 650 pracujących.  

W Katowicach na 1000 mieszkańców przypadało 783 pracujących, podczas gdy  

w gminie Nędza jedynie 125 pracujących. Łącznie 14 gmin nie osiągnęło  

200 pracujących na 1000 mieszkańców, były to w głównej mierze gminy wiejskie, 

niezbyt odległe od większych miast, które dla tych mieszkańców są miejscami 

dojazdu do pracy. Największa część tych gmin położona jest w podregionie 

rybnickim. Natomiast Katowice i kolejne miasta o wskaźniku powyżej  

600 pracujących to typowe miasta obsługujące pod względem miejsc pracy bliższą  

i dalszą okolicę. Do grupy tej (o poziomie wskaźnika powyżej 600 pracujących) 

należały także miasta: Bielsko–Biała, Bieruń, Cieszyn, Gliwice, Ustroń i Żywiec. 

Wśród nich znalazła się także gmina wiejska Ornontowice (705 pracujących), która 

wyróżnia się tym, że na jej terenie zlokalizowana jest kopalnia węgla kamiennego 

Budryk, tym samym znaczna część pracowników pochodzi spoza gminy i dojeżdża 

tu do pracy. Potwierdza to wskaźnik liczby pracujących przypadających na  

1000 osób w wieku produkcyjnym, który wyniósł blisko 1150 pracujących, czyli 

znacznie więcej od potencjału osób w wieku produkcyjnym.  

Spostrzeżenia te znajdują potwierdzenie w realizowanej przez te miasta 

funkcji egzogenicznej. By wyznaczyć tę właśnie funkcję posłużono się wskaźnikiem 

nadwyżki pracowników, porównując pracujących w danej gminie z jednostką 

odniesienia, którą było całe województwo śląskie (Gwosdz, 2012). Wszystkie te 

jednostki pełniły zarówno w 2002 r., jak i w 2010 r. funkcje egzogeniczne, oddziałując 

na swoje otoczenie. W największym stopniu realizowały to Katowice, gdzie udział 

pracowników związanych z funkcją egzogeniczną wzrósł z 43% w 2002 r. do 50%  

w 2010 r. Wysoki udział funkcji egzogenicznej (powyżej 30% pracowników) 

występował również w: Żywcu, Bielsku–Białej, Bieruniu oraz Ornontowicach. Prócz 

tych miast i jednej gminy wiejskiej, funkcje te realizowały także i inne jednostki.  

W 2002 r. takich gmin było łącznie 30, podczas gdy w 2010 r. ich liczba spadła do 27.  

O ile w latach 2002–2010 na poziomie wojewódzkim nastąpił spadek liczby 

pracujących, o tyle tę samą tendencję zaobserwowano tylko w dwóch podregionach 

– częstochowskim i rybnickim, w pozostałych nastąpił wzrost pracujących. Przy 

czym był on znacznie wyższy w podregionie bielskim (16,6 tys. pracujących), niż 

centralnym (przyrost o nieco ponad 600 osób).  

Znacznie bardziej zróżnicowany obraz zmian otrzymamy na poziomie 

powiatowym i gminnym. Wzrosty liczby pracujących zanotowano w 9 powiatach 
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(bielski, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, rybnicki, tarnogórski, 

wodzisławski i żywiecki) oraz w 7 miastach na prawach powiatu. W przypadku 

powiatów reprezentują one wszystkie podregiony, prócz podregionu 

częstochowskiego, w którym we wszystkich zanotowano spadek liczby pracujących 

(wynoszący od 1% w powiecie kłobuckim do 16% w częstochowskim). 

W przypadku układu gminnego rozpiętość zmian liczby pracujących jest 

bardzo duża, gdyż wynosi od -110 % w Krupskim Młynie do +32% w Gaszowicach. 

Przy czym sytuacja w Krupskim Młynie wynika z połączenia w 2006 r. dwóch firm  

– z Krupskiego Młyna i Bierunia oraz przeniesienia siedziby nowej firmy do tej 

ostatniej miejscowości, stąd pracujący w zakładzie w Krupskim Młynie zostali 

zaliczeni do pracujących w Bieruniu. Jeżeli faktycznie mamy do czynienia ze 

spadkiem pracujących w tej gminie to z pewnością na znacznie niższym poziomie.  

Z kolei w przypadku Gaszowic jest to efekt wzrostu zatrudnienia w przemysłowej  

i usługowej części gospodarki gminy. Oprócz Gaszowic przyrost nowych miejsc 

pracy w największej skali (o ponad 25%) nastąpił w gminach: Rudziniec, 

Sośnicowice, Panki, Pawłowice, Świerklaniec i Pawłowice. Z kolei podobne 

rozmiary, ale spadku liczby pracujących wystąpiły w: Blachowni, Koszarawie, 

Mierzęcicach, Lipiu, Pietrowicach Wielkich, Porębie oraz Bytomiu i Chorzowie. 

Ostatnie dwie gminy reprezentują duże miasta województwa, w których 

dominowały spadki liczby pracujących. Niewielkie wzrosty w tej grupie wystąpiły 

jedynie w Katowicach i Zabrzu. 

Wzrost wskaźnika liczby pracujących na 1000 mieszkańców w podregionie 

centralnym powielony został we wszystkich jego częściach (ryc. 3.17). W trzech 

podregionach (bytomski, gliwicki, sosnowiecki) wzrost ten dokonał się także mimo 

spadku liczby pracujących, stało się tak w wyniku jeszcze wyższego obniżenia się 

liczby mieszkańców. Natomiast dwa pozostałe podregiony wzrost ten uzyskały 

innymi drogami – podregion katowicki poprzez wzrost liczby pracujących i spadek 

liczby mieszkańców, podczas gdy w podregionie tyskim był to wzrost liczby 

pracowników i jego mieszkańców. 

Najwyższą aktywnością charakteryzują się z reguły miasta, zwłaszcza te 

większe, które wykazują się większym oddziaływaniem i są miejscem dojazdów do 

pracy (ryc. 3.18). A zatem, najwyższym poziomem tego wskaźnika w 2010 r. 

odznaczały się miasta: Katowice (885 pracujących), Żywiec (872) i gmina 

Ornontowice (864). Wskaźnikiem powyżej 600 pracujących na 1000 mieszkańców 

charakteryzowały się ponadto gminy: Bielsko–Biała, Bieruń, Gliwice, Pawłowice  

i Ustroń.  
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Ryc. 3.17. Zmiany wskaźnika pracujących na 1000 mieszkańców w podregionie 

centralnym w 2002 i 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Niskie wskaźniki pracujących na 1000 mieszkańców występowały z jednej 

strony w gminach położonych peryferyjnie w województwie (o bardziej rolniczym 

charakterze), a z drugiej strony położonych stosunkowo blisko większych miast, 

będących ważnymi ośrodkami dojazdów do pracy. Stąd też układ gmin ma 

charakter mozaikowy (ryc. 3.18). 

Sytuacja w zakresie struktury pracujących po 2000 r. jest kontynuacją 

przekształceń dokonujących się od początku lat 90. XX w. Co prawda nie są one już 

aż tak dynamiczne jak wcześniej, tym niemniej w dalszym stopniu postępują. Mają 

one klasyczny przebieg zgodny z teorią trzech sektorów (Fourastie, 1967) i związane 

są ze spadkiem udziału sektora rolniczego i przemysłowego oraz wzrostem 

usługowego. Już w 2002 r. sektor rolniczy stanowił w porównaniu z innymi 

województwami kraju margines, w którym związanych było zaledwie 3% 

pracujących. Natomiast przewagę w strukturze miał już sektor usługowy z udziałem 

56% (ryc. 3.19a). Przemysł występuje praktycznie w całym województwie  

z największą jego koncentracją w subregionie centralnym i rybnickim, jednak jego 

stopień koncentracji powoli się obniża (Pukowska-Mitka, Tkocz, 2008).  
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Ryc. 3.18. Pracujący na 1000 mieszkańców w województwie śląskim w 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W 2010 r. udział usług wzrósł o 3 punkty procentowe, stało się to kosztem 

spadków udziału zarówno rolnictwa, jak i przemysłu (odpowiednio o jeden i dwa 

punkty procentowe) ‒ (ryc. 3.19b). A zatem stale wzrasta rola usług, chociaż 

struktura gospodarcza ma charakter usługowo-przemysłowy z nadal dużym 

udziałem przemysłu (znacznie wyższym niż w innych województwach kraju).  

Na strukturę tę – ze względu na największą liczbę pracujących – przede wszystkim 

wpływa subregion centralny. Pozostałe podregiony wykazują bowiem pewne cechy 

odmienne swych struktur pracujących (ryc. 3.20). 
 

 

Ryc. 3.19. Struktura pracujących w województwie śląskim w 2002 (a) i 2010 r. (b) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 
Ryc. 3.20. Struktura pracujących w podregionach województwa śląskiego w 2002 i 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Dotyczy to szczególnie podregionu częstochowskiego w związku ze znacznie 

większą rolą rolnictwa. Nie ma się jednak co dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że 

według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. w podregionie tym było  

20313 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, które prowadziły 

działalność rolniczą. Większość z nich produkowała jednak przede wszystkim na 

własne potrzeby, a tylko ok. ¼ to gospodarstwa towarowe. Prócz pojedynczych 

przypadków były to wyłącznie gospodarstwa indywidualne. Jest to szczególnie 

dobrze widoczne na poziomie gminnym (ryc. 3.21). W niektórych gminach 

północno-wschodniej części podregionu częstochowskiego w rolnictwie pracowało 

ponad 50% osób (m.in. Irządze, Dąbrowa Zielona, Przyrów). Dominuje w nich 

produkcja roślinna, wyrazem czego jest wysoki udział gruntów ornych 

przekraczający nawet 90% rolniczego wykorzystania ziemi (Olsztyn, Kroczyce, 

Popów, Rędziny). Jedynie we wschodniej części podregionu ma miejsce zwiększona 

intensywność chowu bydła.  

Sytuacja ta to efekt braku innych realnych alternatyw dla zatrudnienia 

w miejscu zamieszkania (niewielki popyt ze strony mieszkańców) oraz 

w najbliższym otoczeniu (słabo rozbudowana sieć miast, zwłaszcza o bogatszej bazie 

ekonomicznej miast średniej wielkości). Do tego dochodzą kwestie związane 

z gorszym niż w innych podregionach wykształceniem społeczeństwa co także ma 

niebagatelny wpływ na możliwości znalezienia pracy. Chociaż jak wynika to 

z ryciny 3.20 również i tu rola rolnictwa powoli maleje.  

Z kolei podregion rybnicki ma w województwie śląskim najbardziej 

przemysłowy charakter. Jest to efekt zarówno tradycji przemysłowych z przeszłości, 

tj. z XIX i XX w., ale także konsekwencja występowania złóż węgla kamiennego oraz 

budowy nowych kopalń w okresie powojennym. Przemysł nie ogranicza się 

wyłącznie do górnictwa, bowiem reprezentowane są tutaj i inne branże, m.in 

metalowa, motoryzacyjna, spożywcza czy maszynowa związane także  

z nowymi zakładami powstałymi w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. W wielu gminach powiatu rybnickiego i wodzisławskiego udział 

przemysłu przekraczał poziom 40%, a w Jastrzębiu-Zdroju i Radlinie było to ponad 

50% (ryc. 3.21). Tym samym miasta te należą do nielicznego już grona miast 

przemysłowych czy przemysłowo-usługowych. 

Zbliżoną do podregionu centralnego strukturę ma podregion bielski, główna 

różnica między nimi to większy udział rolnictwa (które odgrywa istotniejszą rolę  

w części południowej podregionu) i nieco mniejszy usług.  



 

1
51 

 

 

Ryc. 3.21. Udział sektora rolniczego, przemysłowego i usługowego w gminach województwa śląskiego w 2010 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (obliczenia własne) 
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Schodząc na poziom gminny, w województwie śląskim obserwujemy duże 

zróżnicowanie strukturalne gmin. W zdecydowanej większości z nich powielana jest 

struktura właściwa dla całego województwa czy poszczególnych podregionów,  

tj. z dominującą pozycją usług. Tym niemniej niektóre z gmin wyróżniają się 

większymi od innych udziałami niektórych sektorów (tab. 3.3, ryc. 3.21). Gminy 

reprezentują wszystkie typy struktury – począwszy od gmin rolniczych, 

przemysłowych, usługowych po różne warianty ww. sektorów gospodarki. 

 

Tab. 3.3. Gminy województwa śląskiego o szczególnie wysokim udziale jednego  

z sektorów gospodarki w 2010 r.  

Rolnictwo Przemysł Usługi 

Gmina 
Udział 
(w %) 

Gmina 
Udział 
(w %) 

Gmina 
Udział 
(w %) 

Irządze 63,3 Bieruń 71,4 Będzin 74,6 
Dąbrowa Zielona 55,4 Radlin 64,7 Szczyrk 74,5 
Niegowa 53,5 Ornontowice 64,0 Wodzisław Śląski 73,0 
Przyrów 52,3 Łaziska Górne 63,4 Wojkowice 71,6 
Żarnowiec 50,6 Lędziny 

Suszec 
63,0 
60,2 

Chorzów  71,5 
Czerwionka-
Leszczyny 

70,5 

 Ożarowice 70,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Na sektor usługowy składa się wiele sekcji wśród których największa część, 

obejmująca 1/3 pracujących związana jest z sekcją G (handel i naprawy…)  

– (ryc. 3.22). Na kolejnych miejscach w strukturze znajdowały się trzy sekcje  

- K, M i N. Sekcje te w 2002 r. skupiały łącznie 72,6% pracujących. W 2009 r. udział 

ten zmniejszył się do 71,1% za sprawą spadków w sekcjach G i N. Jedynie sekcja M 

(edukacja) wykazała wzrosty, bowiem sekcja K nie zmieniła swych udziałów.  

Tym samym rośnie znaczenie mniej liczebnych sekcji usług, takich jak:  

H, I oraz J. W poszczególnych podregionach w zasadzie struktura właściwa dla 

całego województwa jest powielana, chociaż zmienne są udziały poszczególnych 

sekcji. Najlepiej jest to widoczne na przykładzie struktury usług w 2010 r. (ryc. 3.23). 

Najliczniej reprezentowana sekcja G przyjmuje wartości od 31,1%  

w podregionie centralnym do 35,8% w podregionie częstochowskim. Dla kolejnej 

sekcji P rozpiętość ta wynosi od 12% w podregionie centralnym do 16,9%  

w rybnickim. W kolejnych sekcjach w związku ze znacznie niższymi wartościami 

udziałów występują także mniejsze zróżnicowania. 
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Ryc. 3.22. Zmiany struktury usług województwa śląskiego wg sekcji PKD 2004  

w latach 2002–2009 

Objaśnienie: jak w ryc. 3.23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Objaśnienie: G – handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych włączając 

motocykle; H – transport i gospodarka magazynowa; I – działalność związana z zakwaterowaniem  

i usługami gastronomicznymi; J – informacja i komunikacja; K – działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa; L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M – działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna; N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca; O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; 

P – edukacja; Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna; R – działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją; S – pozostała działalność usługowa 
 

Ryc. 3.23. Struktura usług województwa śląskiego według sekcji PKD 2007  

w 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów GUS 
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W celu wyodrębnienia sekcji, które są specyficzne dla podregionów, obliczono 

wskaźnik specjalizacji lokalnej Florence’a. Pozwala on bowiem wskazać te sekcje, 

które w poszczególnych podregionach są silniej reprezentowane, a tym samym 

stanowią o ich specjalizacji. Punktem odniesienia tych obliczeń była struktura 

właściwa dla całego województwa (tab. 3.4). 

 

Tab. 3.4 Wskaźnik specjalizacji lokalnej Florence’a dla usług i podregionów 

województwa śląskiego wg klasyfikacji PKD 2007 w 2010 r. 

Podregiony Sekcja Wartość 
wskaźnika 

Sekcja Wartość 
wskaźnika 

Sekcja Wartość 
wskaźnika 

Sekcja Wartość 
wskaźnika 

centralny O 1,12 K 1.11 K 1.11 J 1.11 
bielski I 1,42 M 1,24 R 1,15 N 1,08 
częstochowski S 1,33 P 1,17 G 1,12 Q 1,01 
rybnicki P 1,31 I 1,14 R 1,13 H 1,03 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Różna jest siła specjalizacji w podregionach, tym niemniej najważniejsze sekcje 

poszczególnych podregionów to: w podregionie centralnym sekcja O (administracja 

publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne).  

Bez wątpienia wynika to z silnego wpływu Katowic jako stolicy województwa, ale 

także występowania wielu miast na prawach powiatu. Podregion bielski wykazuje 

specjalizację w zakresie sekcji I (działalność związana z zakwaterowaniem  

i usługami gastronomicznymi) co jest zupełnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę 

położenie części obszaru w Beskidach, gdzie rozwój funkcji turystycznej 

nierozerwalnie związany jest z zakwaterowaniem i gastronomią, tj. infrastrukturą 

turystyczną. W podregionie częstochowskim największe znaczenie ma sekcja S 

(pozostała działalność usługowa) związana głównie z naprawami i usługami 

bytowymi. Natomiast w podregionie rybnickim jest to sekcja P (edukacja). Biorąc 

pod uwagę tylko tą najważniejszą sekcję specjalizacji bez wątpienia najkorzystniej 

wypada podregion rybnicki, gdyż rozwój edukacji stanowi wybitnie element 

prorozwojowy, związany z rozwojem kapitału ludzkiego, który powinien 

procentować w przyszłości. 

Weryfikacją dopasowania rozwoju gospodarki województwa, poszczególnych 

jego podregionów i powiatów w odniesieniu do potrzeb społeczeństwa jest 

spojrzenie na rynek pracy poprzez pryzmat popytu i podaży pracy. A zatem w jakim 

stopniu gospodarka zaspokaja potrzeby mieszkańców na pracę, czego wyrazem  

(w pewnym stopniu) jest poziom bezrobocia. Pojawienie się bezrobocia jest efektem 

niedopasowania popytu i podaży pracy, chociaż do pewnego stopnia jest uznawane 
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za zjawisko normalne. Tym samym chodzi głównie o jego skalę. Porównując dane 

dotyczące stopy bezrobocia w województwie śląskim i wartości średniej dla Polski, 

widać wyraźnie, że od 2004 r. była ona stale niższa o ok. 2 punkty procentowe od 

poziomu ogólnopolskiego (ryc. 3.24).  
 

 
Ryc. 3.24. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce i woj. śląskim w latach  

2004–2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Jednak w niektórych powiatach mamy do czynienia ze stałym brakiem 

dopasowania rynku pracy do potencjału demograficznego, chociaż i tak problem ten 

częściowo łagodzą dojazdy do pracy w innych ośrodkach (ryc. 3.25).  

W województwie śląskim najgorzej pod tym względem jest w północno-

wschodniej części województwa (powiat częstochowski, myszkowski, 

zawierciański), w niektórych powiatach części centralnej – Bytom, Świętochłowice, 

oraz w mniejszym stopniu w północno-wschodniej i wschodniej części subregionu 

centralnego (Piekary Śląskie, Sosnowiec, powiat będziński) i w południowej części 

województwa (powiat żywiecki), gdyż stopa bezrobocia jest tu stale znacznie wyższa 

niż w innych powiatach. Jednocześnie należy podkreślić pozytywne zmiany w dużej 

części powiatów podregionów – bielskiego, centralnego i rybnickiego,  

w których udało się w 2012 r. znacznie zmniejszyć stopę bezrobocia w stosunku do 

2004 r. Dotyczy to m.in. powiatu pszczyńskiego, który z powiatów o średnim 

poziomie bezrobocia w 2004 r. awansował do grupy o najniższym bezrobociu, wraz  

z Katowicami, Bielsko–Białą i powiatem bieruńsko–lędzińskim. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

Polska

woj. śląskie



 

156 
 

 

Ryc. 3.25. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie śląskim w 2004 (A)  

i 2012 r. (B) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

3.3.3. FUNKCJONOWANIE GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 

Przytoczone powyżej dane dobrze odzwierciedlają rozmiary i charakter 

gospodarki, natomiast niewiele mówią o jej funkcjonowaniu i kondycji (chociaż 

niewątpliwie taką rolę pełni stopa bezrobocia). Pod tym względem znacznie lepiej 

wypadają mierniki o charakterze finansowym, gdyż najszybciej reagują  

na pojawiające się zmiany (wzrost czy spadek koniunktury). Niestety, niewiele jest 

tego typu danych odnoszących się do jednostek niższych poziomów niż 

województwo. Dostępne tego typu mierniki, a tym samym także wykorzystane 

w niniejszym opracowaniu to: wartość produkcji sprzedanej przemysłu – dla 

powiatów, Produkt Krajowy Brutto (PKB), wartość dodana brutto oraz wartość 

nakładów inwestycyjnych – dla podregionów. 

Dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu, zwłaszcza w dłuższym 

okresie czasu, bardzo wiele mówią o kondycji i zmianach w tym sektorze 

gospodarki. Bowiem w dzisiejszych czasach nie jest specjalnym problemem 



 

157 
 

wyprodukowanie wielu różnych wyrobów, ale trzeba to zrobić tak, by znalazły one 

nabywców. Dlatego dopiero sprzedaż produktów z zyskiem świadczy o sukcesie 

firmy.  

Ogólną tendencją jest wzrost wartości produkcji sprzedanej przemysłu, 

wartość ta dla całego województwa i lat 2005-2010 wzrosła o 46%, przy wskaźniku 

inflacji dla tego okresu wynoszącym 13,8%. Co prawda kryzys gospodarczy 

spowodował obniżenie wartości sprzedaży w 2009 r., ale już w następnym roku 

ponownie nastąpił jej wzrost (3.26). Jednak dynamika tego wzrostu w ostatnich kilku 

kwartałach jest niestety niższa od średniej ogólnopolskiej (ryc. 3.27). 

 
Ryc. 3.26. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu na jednego mieszkańca tys. zł  

w podregionach województwa śląskiego w latach 2005–2010  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 
Ryc. 3.27. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce i województwie 

śląskim w latach 2011–2013 (2010=100) 

Źródło: Komunikat…, 2013, s. 13 
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Najbardziej dynamicznie wartość ta wzrosła w podregionie sosnowieckim  

(o 130%), jednak najwyższą wartość produkcji sprzedanej osiąga podregion bielski 

(ryc. 3.26). Słaby wzrost zanotował najsłabszy podregion bytomski, tym samym 

rosną dysproporcje między nim a większością pozostałych podregionów  

(za wyjątkiem podregionu częstochowskiego). Jednak nie we wszystkich 

podregionach sytuacja przebiegała w ten właśnie sposób. W podregionie katowickim 

nastąpił wręcz znaczący spadek tej wartości, co wiązało się z ogólnym spadkiem 

znaczenia tego sektora w gospodarce miasta (spadła także liczba pracujących  

w przemyśle). 

Niewątpliwie zasadniczą kwestią jest to, co produkuje i sprzedaje przemysł 

województwa śląskiego. Po latach dominacji w sprzedaży surowców i wyrobów  

o niewielkim stopniu przetworzenia, zmienia się struktura produkcji, co znajduje 

swe odzwierciedlanie także w strukturze sprzedaży przemysłu (Tkocz, 2001).  

W 2010 r. głównym, o najwyższej wartości sprzedaży wyrobem śląskiego przemysłu 

były pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy, które stanowiły aż ¼ ogólnej 

wartości sprzedanej przemysłu (ryc. 3.28). Widać z tego, że działania związane  

z restrukturyzacją przemysłu i rozwojem bardziej nowoczesnych branż takich jak 

przemysł motoryzacyjny (co szczególnie widoczne jest w inwestycjach w KSSE) 

przynoszą wymierne efekty.  
 

 
Ryc. 3.28. Udziały wyrobów w produkcji sprzedanej przemysłu województwa 

śląskiego w 2010 r. (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W województwie śląskim działa już kilkadziesiąt zakładów produkujących na 

potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, które dostarczają swe wyroby zarówno 

zakładom produkującym samochody (Fiat, Opel), jak i eksportują do koncernów 

motoryzacyjnych zlokalizowanych głównie w Europie Zachodniej (Widerman, 

2008a). Lata 2008–2010 były okresem bardzo dobrym dla śląskich zakładów 

produkujących samochody, gdyż kryzys gospodarczy w Europie i działania 

podejmowane w celu jego ożywienia (m.in. dopłaty przy zakupie nowego 

samochodu i złomowania starego) zaowocowały rekordami produkcji i sprzedaży. 

W 2009 r. w Polsce wyprodukowano 818,8 tys. samochodów osobowych, z czego 

702,2 tys., czyli 86% pochodziło z województwa śląskiego (Raport branży…, 2010). 

Biorąc pod uwagę fakt, że 98% wyprodukowanych w Polsce samochodów jest 

eksportowanych, województwo śląskie dostarczyło większą część polskiego 

eksportu przemysłu motoryzacyjnego, wynoszącego 17,6 mld euro. 

Kolejne branże są już bardziej tradycyjne dla tego regionu, czyli górnictwo, 

hutnictwo i przemysł metalowy. A zatem, poza pewnymi wyjątkami trudno uznać tą 

strukturę za nowoczesną. W związku z tym konieczne są dalsze działania w celu 

unowocześnienia gospodarki województwa poprzez rozwój przemysłów 

nowoczesnych technologii. 

Trudna sytuacja gospodarcza w ostatnich miesiącach sprawia, że niestety 

także wartość produkcji sprzedanej przemysłu spada. W okresie styczeń-luty 2013 r. 

w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. produkcja sprzedana przemysłu 

wzrosła jedynie w działach: 

– produkcja koksu i rafinacji ropy naftowej – o 43,8%, 

– produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 10,2%, 

– wydobycie węgla kamiennego i brunatnego – o 8,1%, 

– produkcja artykułów spożywczych – o 6,4%. 

We wszystkich pozostałych działach produkcja spadła, co wskazuje na nadchodzący 

bardzo trudny okres. 

Nie uwzględniając najmniejszych podmiotów zatrudniających do 9 osób, 

największą część produkcji sprzedanej przemysłu wytwarzają duże firmy, w których 

zatrudnienie przekracza 1000 osób (ryc. 3.29). Ich wartość produkcji prawie 

dorównuje pozostałym grupom wielkościowym traktowanym łącznie. Co wskazuje 

na nadal bardzo ważną rolę dla regionu tych właśnie firm, większą niż tylko 

ujmowaną wielkością zatrudnienia. 
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Ryc. 3.29. Produkcja sprzedana przemysłu województwa śląskiego wg liczby 

zatrudnionych w podmiotach gospodarczych w 2010 r. (ceny bieżące w mln zł) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 
Ryc. 3.30. Produkcja sprzedana przemysłu w powiatach woj. śląskiego w 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Biorąc pod uwagę przestrzenny rozkład produkcji sprzedanej przemysłu 

przypadającej na jednego mieszkańca, najwyższą wartość produkcja ta w 2010 r. 

osiągnęła w 2 miastach na prawach powiatu, tj. w Dąbrowie Górniczej i Bielsku–

Białej. W przypadku Dąbrowy Górniczej jest to rezultat przede wszystkim 

działalności Huty Katowice, natomiast w przypadku Bielska–Białej Fiata Auto 

Poland. Niewątpliwie na wynik ten zapracowały także zakłady zlokalizowane  

w KSSE. Na dalszych miejscach znalazły się kolejne trzy duże miasta – Katowice, 

Gliwice i Tychy (ryc. 3.30).  

Elementem, który w sposób pełniejszy i najbardziej syntetyczny określa 

funkcjonowanie i poziom rozwoju gospodarki jest PKB, gdyż dotyczy całości 

gospodarki i wszystkich jej sektorów.  

W badanym okresie gospodarka województwa śląskiego wykazywała stały 

rozwój, czego efektem był wzrost PKB. W latach 2000-2010 PKB na jednego 

mieszkańca wzrósł aż o 90% (ryc. 3.31). Należy jednak pamiętać o wpływie inflacji, 

której sumaryczna wartość w tym okresie wyniosła 30,1%, wpływając tym samym na 

nieco niższy rzeczywisty przyrost wartości wytworzonych tu towarów i usług.  

Co ważne, wskaźnik ten wykazuje wyższą wartość od średniej ogólnopolskiej, a jego 

przewaga utrzymuje się w granicach 7%. Oznacza to, iż województwo śląskie, które 

dostarcza ok. 13% PKB rozwija się w porównywalnym tempie do całego kraju. Nie 

jest to oczywiście zła wiadomość, ale z pewnością oczekiwania w tym względzie są 

znacznie większe, gdyż oznacza to, że są województwa, które rozwijają się bardziej 

dynamicznie. Kontynuacja tej tendencji doprowadzić może do obniżenia rangi 

województwa śląskiego jako najsilniejszego obok województwa mazowieckiego 

województwa w kraju. 

Podobnie jak w przypadku sytuacji całego województwa, także w odniesieniu 

do poszczególnych podregionów obserwujemy wzrost PKB przypadającego na 

jednego mieszkańca (ryc. 3.32). Z tym jednak, że poszczególne podregiony rozwijają 

się ze zróżnicowaną dynamiką. Najdynamiczniej wskaźnik ten wzrastał  

w podregionie tyskim (118%), w dwóch dalszych podregionach przekroczył 100% 

(rybnicki, gliwicki). Najwolniej natomiast pod tym względem rozwijał się podregion 

bielski (wzrost o 73%), w czym był gorszy nawet od bardzo słabo radzącego sobie 

współcześnie podregionu bytomskiego (wzrost o 88%). 

Dwa podregiony – tyski i katowicki – wykazują znaczącą przewagę  

(w granicach 10 tys. zł na jednego mieszkańca w 2010 r.) nad kolejnym podregionem 

gliwickim. Wysoka dynamika zmian w podregionie tyskim pozwoliła wyprzedzić 

dotychczasowego lidera – podregion katowicki, osiągając jednocześnie PKB na 

poziomie 55 tys. zł na jednego mieszkańca. Na tym tle słabo wypadają dwa 
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najsłabsze podregiony – bytomski i częstochowski, których PKB dochodzi jedynie do 

30 tys. zł. Następuje także powolny wzrost dysproporcji między najsłabszym  

a najsilniejszym podregionem. W 2002 r. podregion bytomski osiągał 53% wartości 

PKB podregionu katowickiego, podczas gdy w 2010 r. było to 51% wartości PKB 

podregionu tyskiego. 

 

 
Ryc. 3.31. PKB na jednego mieszkańca w tys. zł w Polsce i województwie śląskim  

w latach 2000–2010  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 
Ryc. 3.32. PKB na jednego mieszkańca w tys. zł w podregionach województwa 

śląskiego w latach 2000–2010  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Ważnym elementem w kontekście przyszłych uwarunkowań jest struktura 

wartości dodanej brutto, wskaźnika zbliżonego do PKB. Z ryciny 3.33 wyraźnie 

widoczna jest różnica tej struktury w województwie śląskim i w Polsce. Przede 

wszystkim w województwie śląskim większa jest rola sektora przemysłowego, 

którego udział oscyluje wokół 40%. Konsekwencją tego jest mniejsze znaczenie 

sektora usługowego i przede wszystkim rolnictwa.  

Porównując strukturę dla województwa śląskiego ze strukturami dla 

poszczególnych podregionów, uwidaczniają się dosyć istotne różnice, będące 

konsekwencją zróżnicowań gospodarczych. I tak w przypadku podregionu 

częstochowskiego uwidacznia się zwiększona rola rolnictwa, w tyskim i rybnickim  

– przemysłu, a w katowickim i bytomskim – usług (ryc. 3.33).  
 

 

Objaśnienia: 1 – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; 2 – przemysł; 3 – budownictwo,  

4 – handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterpwanie i gastronomia, informacja i komunikacja; 5 – działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości; 6 – pozostałe usługi 
 

Ryc. 3.33. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności w Polsce, 

województwie śląskim i podregionach województwa śląskiego w 2000 i 2010 r. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów GUS 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

bielski  2000
2010

bytomski  2000
2010

częstochowski  2000
2010

gliwicki  2000
2010

katowicki  2000
2010

rybnicki  2000
2010

sosnowiecki  2000
2010

tyski  2000
2010

wj. śląskie 2000
2010

POLSKA  2000
2010

1

2

3

4

5

6



 

164 
 

Ważne są także kierunki dokonujących się zmian. Generalnie, we wszystkich 

podregionach spada udział w tworzeniu wartości dodanej brutto rolnictwa.  

Co ciekawe, w zdecydowanej większości podregionów w latach 2000–2010 wzrósł 

udział przemysłu w tworzeniu wartości dodanej brutto, szczególnie  

w podregionach: rybnickim, gliwickim i tyskim. Przynajmniej w części jest to efekt 

działalności KSSE. Jednocześnie w 2010 r. w podregionie tyskim i rybnickim sektor 

przemysłowy (przemysł i budownictwo) przekroczył 50% próg wytworzonej 

wartości brutto, dochodząc do aż 60% w podregionie tyskim. Wyjątkiem jest 

podregion bytomski w którym udział ten nieznacznie zmalał. Wzrost znaczenia 

przemysłu w strukturze wartości dodanej brutto w przypadku większości 

podregionów skutkował zmniejszeniem się udziału całego sektora usługowego. 

Wzrost udziału zanotowano jednie w przypadku podregionu bytomskiego  

i katowickiego. Dosyć istotne zmiany nastąpiły w poszczególnych grupach sekcji  

– tendencje spadkowe obserwuje się w usługach „tradycyjnych” (handel, transport, 

hotele i restauracje), a także (co jest sporą niespodzianką) w działalności finansowej  

i ubezpieczeniowej oraz obsłudze rynku nieruchomości. Natomiast we wszystkich 

podregionach (oprócz tyskiego i rybnickiego) wzrósł udział sekcji związanej  

z pozostałymi działalnościami usługowymi. 

Patrząc na przyszłość gospodarki tego podregionu, niezwykle istotną kwestią 

są nakłady inwestycyjne. Co prawda nie gwarantują one sukcesu w przyszłości, ale 

stwarzają takie szanse, o ile inwestycje te przyczynią się do unowocześnienia 

gospodarki czy stworzenia nowych miejsc pracy. W latach 2000–2007 stale wzrastały 

nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach województwa śląskiego (ryc. 3.34). 

Kryzys ekonomiczny jednak sprawił, że od 2008 r. nakłady maleją, chociaż skala tego 

spadku jest różna w poszczególnych podregionach. Najwyższymi nakładami 

inwestycyjnymi charakteryzował się podregion katowicki, dobrze wypadał także 

mniejszy podregion bielski. Natomiast najniższe nakłady inwestycyjne mają miejsce 

w najsłabszym z podregionów, podregionie bytomskim. Ta tendencja niestety nie 

rokuje mu najlepiej na przyszłość. Bez nowych inwestycji niemożliwy jest rozwój  

i w kontekście bezrobocia, rozwiązanie tego palącego problemu. 

Inną ważną kwestią jest innowacyjność gospodarki. We współczesnym 

świecie rozwój społeczno-gospodarczy gwarantują przede wszystkim firmy 

innowacyjne, które są nośnikami postępu cywilizacyjnego. Problemem, który 

utrudnia analizę jest dosyć ogólna definicja innowacji. Tym niemniej według badań 

GUS (Działalność innowacyjna…, 2012), przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie  

w województwie śląskim stanowią 21,1% ogółu przedsiębiorstw przemysłowych  

i 13,3% ogółu przedsiębiorstw usługowych. Koncentracja firm innowacyjnych przede 
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wszystkim dotyczy podregionu katowickiego, gliwickiego i rybnickiego  

(w przypadku tego ostatniego podregionu wyłącznie w odniesieniu do 

przedsiębiorstw przemysłowych). 
 

 
Ryc. 3.34. Nakłady inwestycyjne w podregionach województwa śląskiego w latach 

2000‒2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

3.3.4. PERSPEKTYWY GOSPODARKI 

  

Gospodarka województwa śląskiego charakteryzuje się dosyć dużą 

stabilnością, coraz bardziej zróżnicowana struktura gospodarcza ogranicza skutki 

dekoniunktury w pojedynczych branżach, niestety tak jak gospodarki innych 

regionów nie jest odporna na sytuacje kryzysowe o charakterze globalnym, z którym 

mamy obecnie do czynienia. Tym samym dynamiczny rozwój w miarę 

nowoczesnego przemysłu motoryzacyjnego nie uchronił śląskiej gospodarki od już 

dokonanych lub dopiero zapowiadanych redukcji zatrudnienia. W samych 

zakładach Fiata w Tychach w 2012 r. objęły one 1450 osób, chociaż w tej konkretnej 

sytuacji przyczyny były bardziej złożone, gdyż wiązały się z zaprzestaniem 

produkcji popularnego modelu Panda (niewielką grupę 50 osób przyjęto ponownie 

w związku ze wzrostem zamówień). Redukcje zatrudnienia objęły także zakłady 

kooperujące z przemysłem motoryzacyjnym (np. TRW). Wg badania urzędu pracy  

z lutego 2013 r., 12 firm kooperujących z Fiatem zadeklarowano zwolnienia  

850 pracowników. Niestety także i w innych branżach osłabienie koniunktury 
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skutkuje podobnymi działaniami. Biorąc pod uwagę skalę zwolnień szczególne 

miejsce zajmuje tu przemysł metalurgiczny. Praktycznie we wszystkich dużych 

hutach zapowiadane są zwolnienia, dotyczy to Huty Katowice (ok. 3 tys. osób), Huty 

Częstochowa (1,5 tys. osób) czy Huty Zawiercie (230 osób). Restrukturyzacje 

zatrudnienia dokonują się powszechnie i nie ograniczają się jedynie do przemysłu, 

także mają miejsce w usługach (sektor bankowy, edukacja, transport i łączność). 

Sytuację pogarsza spadek konsumpcji wewnętrznej, co we wcześniejszych 

latach było elementem ograniczającym wpływ sytuacji kryzysowych na rynku 

międzynarodowym i pozwalało notować przyrost PKB w sytuacji, gdy większość 

krajów europejskich pogrążona była w recesji. W efekcie następuje pogorszenie 

wskaźnika koniunktury gospodarczej, co sugeruje brak możliwości poprawy sytuacji 

w najbliższych miesiącach (ryc. 3.35).  
 

 
 

 

Ryc. 3.35. Koniunktura gospodarcza w przetwórstwie przemysłowym i handlu 

detalicznym w województwie śląskim i w Polsce w 2011 i 2012 r. 

Źródło: Koniunktura gospodarcza...2013, s. 2 
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Atutem tego regionu jest fakt, iż ze względu na swoje walory (położenia, 

infrastrukturalne, potencjał demograficzny, rynek zbytu, itd.) nadal jest on 

postrzegany jako najbardziej atrakcyjny w kraju. Prowadzone od wielu lat badania 

Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wskazują, iż od początku XXI w., Śląskie 

stale (i to z dużą przewagą) plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu 

atrakcyjności inwestycyjnej (ryc. 3.36). 
 

 

Ryc. 3.36. Atrakcyjność inwestycyjna województw w latach 2007–2011 

Źródło: Nowicki (red.), 2011, s. 60 

 

Biorąc pod uwagę podregiony w 2011 r., w działalności przemysłowej  

i usługowej podregiony: katowicki, bielski i rybnicki plasowały się w pierwszej 

dziesiątce polskich podregionów. W przypadku atrakcyjności inwestycji 

przemysłowych, podregion katowicki w ogóle zajął pierwsze miejsce w kraju  

(ryc. 3.37). Wysoka pozycja podregionu bielskiego i rybnickiego świadczy o tym, że 

są one bardziej atrakcyjne niż część podregionów których stolicą jest miasto 

wojewódzkie. 

Patrząc na dotychczasowe tendencje gospodarcze, przede wszystkim wzrost 

udziału usług (w odniesieniu do podmiotów gospodarczych i pracujących), 

najbardziej prawdopodobny jest scenariusz dalszego wzrostu tego właśnie sektora. 

Duża atrakcyjność inwestycyjna w zakresie działalności przemysłowej z pewnością 

przyciągnie kolejnych inwestorów (zwłaszcza do specjalnych stref ekonomicznych), 

tym niemniej z pewnością dynamika tworzenia nowych podmiotów gospodarczych 

o charakterze przemysłowym będzie znacznie niższa. A zatem w dalszym ciągu 

postępować będzie proces serwicyzacji województwa. 



 

168 
 

Uwzględniając poziom podregionów województwa śląskiego, dotychczasowe 

dane jednoznacznie wskazują, że najlepsza sytuacja panuje w podregionie 

centralnym i bielskim, pod pewnymi względami także w podregionie rybnickim. 

Chociaż subregion centralny ze względu na swą wielkość i dodatkowy podział także 

wykazuje znaczące różnice, dotyczy to zwłaszcza podregionu katowickiego  

i bytomskiego. Właśnie podregion bytomski, a w szczególności największe jego 

miasto Bytom, został ciężko doświadczony w wyniku restrukturyzacji gospodarki 

(likwidacja większości kopalń, hut) oraz szkód górniczych i ich konsekwencji. To on 

wraz z bardziej rolniczym podregionem częstochowskim jednoznacznie stanowią 

najsłabsze ogniwo gospodarcze województwa. W szerszym zakresie społeczno-

gospodarczym to także jego główne obszary problemowe (Sobala-Gwosdz, 2010). 

Niestety, dostępne materiały (m.in. wielkość nakładów inwestycyjnych) wskazują, że 

raczej trudno liczyć na poprawę ich sytuacji gospodarczej. Bez specjalnych 

programów (i środków) ukierunkowanych na rozwiązywanie ich konkretnych 

problemów, bardziej prawdopodobne wydaje się dalszy wzrost dysproporcji między 

nimi a pozostałymi częściami województwa śląskiego. 
 

 
Ryc. 3.37. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów w zakresie działalności 

przemysłowe w 2011 r. 
Źródło: Nowicki (red.), 2011, s. 20 
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3.4. SPECYFICZNE WYMIARY RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
 

3.4.1. PODMIOTY Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NOTOWANE NA GIEŁDZIE PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 

 

Spółki giełdowe to przedsiębiorstwa zorganizowane w formie spółek 

akcyjnych, których walory notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych  

w Warszawie. Aktualnie na warszawskim parkiecie notowanych jest 49 takich 

podmiotów z województwa śląskiego. Podmioty te można uznać za wizytówkę 

gospodarczą województwa, gdyż sam fakt notowania na giełdzie wymaga spełnienia 

ostrych kryteriów debiutu. Generalnie spółka może być dopuszczona do obrotu  

w sytuacji kiedy jej wyniki rokują na dalszy rozwój (www.gpw.pl).  

Spółki te reprezentują różne sektory gospodarki i posiadają zróżnicowaną 

wartość rynkową. Największą wartość rynkową reprezentuje ING Bank Śląski, który 

według danych z 26.10.2012 r. kosztował ponad 11,2 mld złotych. Niewiele mniej 

warta była Jastrzębska Spółka Węglowa, która była wyceniana na  

10,1 mld złotych. Trzecie miejsce zajmuje Grupa Żywiec warta 5,0 mld złotych. 

Lokalizacja wskazanych firm determinuje przestrzenny rozkład wartości spółek  

z GPW. Największa koncentracja ma miejsce w Katowicach, gdzie skupia się 58% 

udziału województwa, na Jastrzębie-Zdrój przypada 23% i Żywiec 11% (ryc. 3.38).  

W stolicy województwa swą siedzibę mają 22 firmy notowane na GPW 

reprezentujące różne sektory. Dominujący udział posiadają banki, energetyka oraz 

przemysł elektromaszynowy. W ujęciu podregionalnym potwierdza się dominacja 

części centralnej, w której zlokalizowane są 43 podmioty. Odpowiednio zaś  

w podregionie rybnickim 3, bielskim 2 i częstochowskim 1. Katowice dominacją tą 

potwierdzają swoją rangę w skali kraju, jako rynek ponadregionalny i krajowy. 

Równocześnie jest to istotny miernik metropolitalności. 

Nawet w oparciu o niepełne dane można uznać, że podmioty te mają znaczny 
udział w ogólnej liczbie miejsc pracy dostępnej w województwie śląskim. W świetle 
zestawionych danych JSW zatrudnia 29,8 tys. osób, zaś Tauron 26,7 tys. Znacznie 
mniejsze zatrudnienie wykazuje ING Bank Śląski 8,4 tys., Kopex 5,6 tys. oraz Grupa 
Żywiec 5,5 tys. osób. Wiele spółek wykazuje znaczne wahania liczby zatrudnionych  
(tab. 3.4), przy czym w ostatnich latach 2010-2011 częściej notowany był spadek 
zatrudnienia. Największą redukcję odnotował ELZAB z 2234 na 283 osób (spadek  
o blisko 90%), producent urządzeń komputerowych. Wyraźny ubytek zatrudnionych 
wykazały także Zakłady Mięsne Henryk Kania (-64%), Regnon dostawca biomasy  
(-40%), czy Famur (-29%) producent maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie 
podziemnym. Z kolei wzrost zatrudnienia w latach 2010/2011 odnotowały  
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m.in. firma Patentus z Pszczyny (+122%), Yawal (+50%), a także Pragma Inkaso  
z Tarnowskich Gór (+36%). 

Wydaje się konieczny bieżący monitoring tych podmiotów pod kątem 

kondycji finansowej, tym bardziej że wyniki te w przypadku spółek giełdowych są 

transparentne. Wskazana liczba pracujących szczególnie w takich miejscowościach 

jak Racibórz, Lubliniec, Poraj czy Kuźnia Raciborska sprawia, że na tych lokalnych 

rynkach odgrywają one rolę wiodącą. Zestawienie to nie oddaje całościowego obrazu 

największych pracodawców w regionie, gdyż nie wszystkie podmioty są notowane 

na giełdzie.  

 

 
Ryc. 3.38. Wartość rynkowa firm z województwa śląskiego notowana na GPW  

w Warszawie (stan na 26.10.2012 r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW w Warszawie (www.gpw.pl) 
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Tab. 3.4. Zatrudnienie w spółkach giełdowych mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego w latach 2000–2011 

Nazwa spółki Gmina 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA  Jastrzębie-Zdrój                        29790* 

TAURON POLSKA ENERGIA Katowice                        26710* 

ING BANK ŚLĄSKI  Katowice       7469 7212 7446 7515 8074 8577   8472 8409 

KOPEX  Katowice   849 904 1068 2595     6254 6847     5606 

GRUPA ŻYWIEC Żywiec   5582 5417 5539 5787 5912 6026 5973 6294     5441 

RAFAKO Racibórz   3472 3330 2071 2010   2026 2178 2138     3495 

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING  Zabrze   5785 4276         2750 2525   2376 2940 

FAMUR  Katowice             3429 4891 3989   3110 2201 

COGNOR Poraj   594 526 474 437             1468 

ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE w upadłości układowej  Katowice       852 863     758 1079   1392 1383 

ENERGOINSTAL  Katowice         668 674 742 761 1088   1022 939 

AWBUD Ogrodzieniec                     804 781 

ZAKŁADY LENTEX  Lubliniec   1102 991 874 865       923     775 

WASKO Gliwice       46       537 719   709 709 

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET  Kuźnia Raciborska             659 683 706 698 647 647 

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA 

KAPITAŁOWA FASING  

Katowice   457 442 471 438 403   513 512     556 

STALPROFIL  Dąbrowa Górnicza                     448 471 

YAWAL Herby       2225 2494 185     284   284 427 

ORZEŁ BIAŁY  Bytom         363 388 386 390 413   393 402 

BYTOM  Bytom 1057 936 754         930 1070   410 396 

FERRUM  Katowice     628 595 543     627 669   428 376 

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB  Zabrze           1184 1301 1446 1971   2234 283 

STALEXPORT AUTOSTRADY Katowice   4920 1423   650     21 24   276 283 

BUMECH  Katowice                     207 261 

BIPROMET Katowice         252 243 235 242 242   217 231 
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Nazwa spółki Gmina 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PATENTUS  Pszczyna                     85 189 

P.A. NOVA  Gliwice               124 143   162 176 

PRAGMA INKASO  Tarnowskie Góry                     121 165 

IDEON  Katowice   4651 3824               147 156 

REGNON Katowice       188 214 214 328 526 534   141 84 

SKOTAN Katowice               20 27   24 24 

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA  Pszczyna                     25 9 

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN Będzin                         

BOWIM  Sosnowiec                         

CASH FLOW  Dąbrowa Górnicza                         

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII  Sosnowiec                         

EKO EXPORT Bielsko-Biała                         

ELKOP  Chorzów           100 88 80 85       

ELEKTROBUDOWA Katowice                         

ENERGOAPARATURA  Katowice                         

ERG  Dąbrowa Górnicza                         

FARMACOL  Katowice 474 1373 1724 1473 1409 1362   2005 3235       

HYGIENIKA  Lubliniec                         

INTROL  Katowice                         

MOJ  Katowice                         

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA  Katowice                         

PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU KONSTRUKCJI 

STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG  

Katowice   656 514 447 374     303 266       

PRAGMA FAKTORING  Katowice                         

Uwagi: spółki ułożone w kolejności malejącej liczby pracujących w 2011 roku, brak wartości oznacza brak danych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.money.pl; * – www.lista500.polityka.pl/rankings/previous 
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3.4.2. ROLA HANDLU W RYNKU PRACY 

 

Handel należy do podstawowych dziedzin życia gospodarczego, działalność 

handlowa, zwłaszcza zaopatrzenie w artykuły konsumpcyjne i dostępność placówek 

handlowych jest ważnym elementem poziomu życia. Szczególnie handel 

wielkopowierzchniowy odgrywa coraz większą rolę w strukturze zakupów,  

to z kolei stwarza zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy. W regionie śląskim 

zauważa się dynamiczny wzrost centrów handlowych oraz super i hipermarketów 

od początku transformacji (Kłosowski, 2002).  

W okresie 2005–2010 podwoiły one liczbę obiektów. Obecnie w województwie 

istnieją 102 hipermarkety i 564 supermarkety. Należy zaznaczyć, że w regionie 

występują także centra handlowe nie posiadające super- i hipermarketów  

a wyróżniające się swoją dużą kubaturą obiektu i charakterystyczną architekturą  

w krajobrazie miejskim (np. Centrum Handlowe „Plaza” w Sosnowcu, obejmuje  

36 sklepów bez jednego wiodącego sklepu wielkopowierzchniowego), (Duś, 

Zuzańska-Żyśko, 2013). Z uwagi na brak danych o liczbie pracujących w małych 

sklepach, analiza rynku pracy w sektorze handlu detalicznego dotyczy tylko 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Są to: hipermarkety, 

supermarkety, domy towarowe oraz handlowe. W okresie pięciu lat (tab.3.5) liczba 

analizowanych obiektów handlowych wzrosła średnio o 38%, w tym liczba 

hipermarketów o 55% i supermarketów o 48%. Ma to swoje konsekwencje w rynku 

pracy, który w analogicznym okresie wzrósł o 27%, koncentrując 30,6 tys. 

pracujących. Zatrudnienie wzrosło w większości gmin, jednak najbardziej  

w miastach na prawach powiatu i ośrodkach powiatowych położonych poza 

centralną częścią regionu, np.: w Rybniku o 62%, Jastrzębiu Zdroju 99%, Raciborzu 

178%, Dąbrowie Górniczej o 48%, Piekarach Śląskich 49%, Pszczynie 147%, 

Tarnowskich Górach 70% oraz Gliwicach o 44% (tab. 3.6). Niewątpliwie największym 

rynkiem pracy w sektorze handlu detalicznego są Katowice (ryc. 3.39). Jego 

największe centrum Silesia City Center obejmuje nieco ponad 300 sklepów i ponad 

3000 pracowników. Zatem razem z innymi super- i hipermarketami na terenie miasta 

rynek pracy w handlu wielkopowierzchniowym można oszacować na poziomie  

6 tysięcy zatrudnionych lub więcej (bez małych sklepów detalicznych).  

Duże znaczenie odgrywają także ośrodki subregionalne Bielsko-Biała  

i Częstochowa z uwagi na ich centralność i dużą strefę oddziaływania  

w południowej i północnej części regionu. Liczba pracujących w obiektach 

wielkopowierzchniowych kształtuje się w nich na poziomie 2,1 tys. osób. Na uwagę 

zasługuje także miasto Sosnowiec, które ma niezwykle bogatą ofertę handlową  
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i zdywersyfikowaną strukturę branżową obiektów wielkopowierzchniowych  

(Duś, Zuzańska-Żyśko, 2013). Analiza tendencji zmian w strukturze handlu 

detalicznego w Sosnowcu wskazuje, że rynek pracy związany z handlem, także 

drobno detalicznym w Sosnowcu może obejmować nawet 9,6 tys. osób, co stanowi 

11% z ogólnej liczby 87,6 tys. pracujących. Jak podkreślają autorzy, trwa dyskusja 

nad konsekwencjami rozwoju wielkopowierzchniowych, skoncentrowanych 

obiektów handlowych w kontekście likwidacji miejsc pracy w rozproszonym handlu 

detalicznym, zdominowanym przez rodzimych, drobnych sklepikarzy. Istnieją pod 

tym względem duże rozbieżności w opiniach. F. Misiąg (2004) pisze, że według 

obliczeń ekonomistów francuskich jedno miejsce pracy w supermarketach powoduje 

likwidację 3–4 miejsc pracy w handlu tradycyjnym. Jeśli uwzględni się upadek 

lokalnego przemysłu, to – według ustaleń Watykańskiej Komisji Ekonomicznej  

– ubytek dotyczy aż 7–8 miejsc pracy. Z drugiej strony postępująca koncentracja 

handlu jest obecnie tendencją powszechną i nieuniknioną, charakterystyczną dla 

gospodarek krajów wysoko rozwiniętych. W Polsce od 2003 r. 78% powierzchni 

nowo uruchamianych sklepów było zlokalizowanych w centrach handlowych 

(Kłosiewicz-Górecka, 2007), co ukazuje skalę i dynamikę wielkopowierzchniowego 

handlu detalicznego i jego wpływ na rynek pracy. Podkreśla się też wynikające  

z tego korzyści dla konsumentów, głównie w postaci poprawy zaopatrzenia  

i konkurencyjnych cen. Rzadko podnoszony jest argument, że dynamicznie 

rozwijający się handel wielkopowierzchniowy jest w dużej części własnością obcego 

kapitału, co umożliwia transferowanie zysków za granicę i mniejsze korzyści 

lokalne. 

 

Tab. 3.5. Struktura sklepów wielkopowierzchniowych i liczba pracujących w woj. 

śląskim w 2005 i 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

 

Lata 

Liczba sklepów Liczba pracujących 

w sklepach wielko-

powierzchniowych 

Domy 

towarowe 

Domy 

handlowe 

Super-

markety 

Hiper-

markety 
Razem 

2010 6 31 564 102 703 30 685 

2005 8 54 381 66 509 24 137 
Wzrost lub spadek 

pracujących w % 

2005 = 100 
-25 -43 48 55 38 27 
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Tab. 3.6. Liczba pracujących w handlu wielkopowierzchniowym według lokalizacji 

w 2005 i 2010 r. 

miasta na prawach 

powiatu 
2005 2010 

Wzrost / 

spadek 

2005 = 100 

miasta powiatowe 2005 2010 

Wzrost / 

spadek 

2005 = 100 

KATOWICE 2974 3135 5,4 Racibórz 298 827 177,5 

BIELSKO-BIAŁA 2105 2496 18,6 Mikołów 581 797 37,2 

CZĘSTOCHOWA 2103 2198 4,5 Tarnowskie Góry 426 722 69,5 

SOSNOWIEC 1734 2170 25,1 Wodzisław Śląski 328 403 22,9 

RYBNIK 1019 1654 62,3 Żywiec 358 386 7,8 

GLIWICE 1019 1471 44,4 Cieszyn 286 336 17,5 

BYTOM 1516 1432 -5,5 Zawiercie 178 263 47,8 

ZABRZE 1123 1358 20,9 Pszczyna 103 254 146,6 

TYCHY 1123 1247 11,0 Będzin 147 206 40,1 

ŻORY 1123 1089 -3,0 Lubliniec 150 180 20,0 

CHORZÓW 876 763 -12,9 Bieruń 83 74 -10,8 

DĄBROWA GÓRN. 478 709 48,3 Lędziny – 68 – 

RUDA ŚLĄSKA 665 707 6,3 Kłobuck – 44 – 

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 341 680 99,4 
małe miasta do 20 tys. 

(nie powiatowe) 
2005 2010 

Wzrost / 

spadek 

2005 = 100 

MYSŁOWICE 515 465 -9,7 

SIEMIANOWICE ŚL. 309 359 16,2 

PIEKARY ŚLĄSKIE 154 230 49,4 Ustroń 86 149 73,3 

JAWORZNO 226 205 -9,3 Radzionków – 117 – 

ŚWIĘTOCHŁOWICE 154 173 12,3 Skoczów – 104 – 

inne miasta średniej 

wielkości 
2005 2010 

Wzrost / 

spadek 

2005 = 100 

Pyskowice – 89 – 

Wisła – 74 – 

Radlin 78 68 -12,8 

Pszów – 45 – 

Czeladź 479 509 6,3 

gminy wiejskie 2005 2010 

Wzrost / 

spadek 

2005 = 100 

Knurów – 198 – 

Rydułtowy – 145 – 

Czechowice-Dziedzice 134 137 2,2  Jaworze – 82 – 

Myszków – 112 –  Węgierska Górka – 63 – 

Czerwionka-Leszczyny 61 99 62,3  Pawłowice – 57 – 

Łaziska Górne 65 82 26,2  Miedźna – 56 – 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Ryc. 3.39. Liczba pracujących w sklepach wielkopowierzchniowych w gminach woj. 

śląskiego w 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Z punktu widzenia rynku pracy w handlu detalicznym 

wielkopowierzchniowym na uwagę zasługuje miasto Czeladź, w którym powstało 

pierwsze centrum handlowe w województwie śląskim (Kłosowski, 2002). Obecnie  

w mieście tym pracuje aż 0,5 tys. osób w branży handlowej związanej z dużymi 

sklepami. Należy podkreślić, że powstanie centrum handlowego w większości 

przypadków generuje wartości dodane w postaci tworzonej infrastruktury oraz 

innych obiektów, jak hotele, centra logistyczne również oferujące nowe miejsca pracy 

(Sitek, Zuzańska-Żyśko, 2013). Obiekty wielkopowierzchniowe są obecnie 

lokalizowane w coraz to mniejszych miastach a nawet na terenach wiejskich. Wynika 

to z nasycenia tego typu obiektami w dużych miastach centralnie położonych oraz 

ośrodkach średniej wielkości (Gwosdz, Sobala-Gwosdz, 2008). 

 Nie należy zapominać także o dużej grupie samozatrudniających się 

przedsiębiorców prowadzących własne rodzinne małe sklepiki osiedlowe, wiejskie 

oraz drobne sklepy specjalistyczne, jak księgarnie, sklepy komputerowe, z telefonami 

komórkowymi, używaną odzieżą itd. W latach 90. XX wieku, na początku 

transformacji, gdy w Polsce nie były obecne jeszcze globalne sieci, handel zatrudniał 

8,5% pracujących, natomiast po 10 latach udział ten zwiększył się do 33%  

(Duś, Zuzańska-Żyśko, 2013). W strukturze zatrudnienia handel jest drugim działem,  

a jego zdolność absorpcyjna mierzona udziałem w ogólnej liczbie pracujących 

kształtuje się na poziomie zbliżonym do rozwiniętych krajów gospodarki rynkowej 

(Misiąg, 2009). W 2003 r. w drobnym handlu detalicznym w małych sklepach do  

5 osób np. w powiecie będzińskim pracowało aż 64% osób związanych z handlem 

detalicznym. Analiza pracujących w handlu w sekcji (G) świadczy o dużej roli tego 

sektora w rynku pracy. Średnio w powiecie w handlu pracowało 26% ogółu 

pracujących, co stanowiło 8,4 tys. osób (50 tys. w powiecie) - (Zuzańska-Żyśko, 2008).  

Ważną grupą pracujących związanych z handlem detalicznym są osoby 

zajmujące się sprzedażą na targach i targowiskach miejskich. W świetle badań 

terenowych istniejące od wielu lat targowisko miejskie w Będzinie, odbywające się 

dwa razy w tygodniu, obejmuje 1463 stoisk i może generować nawet 3 tys. miejsc 

pracy, a jego siła oddziaływania jest co najmniej regionalna (Zuzańska-Żyśko, 2010). 

Jak podkreśla autorka targowisko daje miejsca pracy dla: 

1) handlowców (osób sprzedających towary) z wielu miast i gmin wiejskich,  

z powiatu będzińskiego i innych miast oraz producentów z innych województw, 

którzy przyjeżdżają na targ ze swoimi towarami (warzywami, owocami, butami, 

garniturami, płaszczami, meblami, mięsem i wędliną, itd.),  

2) dla administratora targowiska,  

3) właścicieli parkingów,  
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4) kierowców prywatnych busów,  

5) firmy sprzątającej plac targowy,  

6) firm oferujących usługi gastronomiczne dla konsumentów i sprzedawców. 

Podobnych targowisk w regionie jest wiele, chociaż mają one mniejszy zasięg 

oddziaływania, ale każde charakteryzuje się podobną organizacją i generuje 

powiązane miejsca pracy, które są nie wykazywane w statystyce państwowej.  

W 2008 r. w województwie śląskim istniały 202 targowiska stałe i 291 sezonowych,  

a wpływy z opłaty targowej wynosiły 35 mln zł. 

 

3.4.3. ZNACZENIE KSSE NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA 

 

 Specjalne strefy ekonomiczne w warunkach polskich zaczęły powstawać  

w połowie lat 90. XX w. jako sposób na złagodzenie problemów wynikających 

przede wszystkim z likwidacji zakładów reprezentujących tradycyjne branże 

przemysłu. Skala i nawarstwienie wielu różnych problemów wymagało 

zastosowania nadzwyczajnych środków, a niewątpliwie do takich zaliczyć można 

uregulowania prawne związane ze specjalnymi strefami ekonomicznymi. Miały one 

za zadanie: 

– przyspieszyć rozwój gospodarczy regionów,  

– zagospodarować zbędny już majątek przemysłowy i infrastrukturę, 

– oraz tworzyć nowe miejsca pracy, a tym samym przeciwdziałać bezrobociu. 

Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE) powołano do życia 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.06.1996 r. (jako trzecią w kraju),  

z zakładanym okresem działalności wynoszącym 20 lat. W momencie powstania 

obejmowała ona 828 ha i od początku założono jej rozproszony charakter, co było 

związane z konurbacyjnym układem osadniczym centralnej części regionu. Wynikał 

on z jednej strony z powołania czterech podstref: gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej, 

sosnowiecko-dąbrowskiej i tyskiej – w różnych częściach województwa, a z drugiej 

strony z faktu, że na każdą z podstref składało się co najmniej kilka obszarów 

położonych w więcej niż tylko jednej gmin. I tak np. część podstrefy sosnowiecko-

dąbrowskiej w Dąbrowie Górniczej składa się z aż 7 kompleksów (Kłosowski, 2008). 

 KSSE szybko się rozwijała w związku z bardzo korzystnymi warunkami jej 

działalności do których zaliczyć można:  

− korzystne położenie,  

− duży potencjał gospodarczy regionu umożliwiający kooperację, 

− rozbudowana infrastruktura, w tym sieć kolejowa i drogowa (autostrady), 

− bliskość portów lotniczych (Pyrzowice, Kraków-Balice, Ostrava), 
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− chłonny regionalny rynek zbytu (ponad 4 mln mieszkańców województwa), 

− duże tradycje techniczne regionu, 

− duże bezrobocie ułatwiające nabór pracowników, 

− dobrze wykształcone społeczeństwo, a zwłaszcza jego młodsza część, 

− bogata baza edukacyjna umożliwiająca kształcenie w różnych zawodach oraz 

późniejsze dokształcanie, 

− duża determinacja władz samorządowych, pragnących wypełnić lukę po 

likwidowanych zakładach, 

− operatywność władz strefy. 

Niewątpliwie bardzo istotnym był fakt – który silnie wpłynął na losy strefy  

– iż bardzo szybko, bowiem już w 1996 r. pojawił się tu znany i poważny inwestor, 

amerykański koncern General Motors chcący zbudować fabrykę samochodów Opel 

w podstrefie gliwickiej. Sukces tego przedsięwzięcia zachęcił inne firmy, w tym 

kooperujące z Oplem (m.in. zakłady japońskiej firmy Isuzu produkującej silniki 

wysokoprężne w podstrefie tyskiej) do podobnych działań. W efekcie już  

w pierwszym roku działalności zainwestowano tu 1 mld zł. W kolejnych latach 

inwestycje wynosiły co najmniej kilkaset milionów zł. Ważnym dla strefy był rok 

2006 ze względu na bardzo wysokie inwestycje (2,5 mld zł) oraz przyrost  

10 tys. miejsc pracy. W ciągu pierwszych 10 lat działalności KSSE zainwestowano tu  

10,2 mld zł, powstało 97 zakładów i stworzono 32,2 tys. miejsc pracy. Przy czym  

w początkowym okresie najszybciej rozwijały się podstrefy gliwicka i tyska. 

Kontynuacja tych tendencji także w następnych latach sprawiła, że w 2012 r. jej 

powierzchnia wzrosła ponad 2-krotnie i obejmowała 2000 ha. Tylko na terenie 

województwa śląskiego zlokalizowana jest ona w 22 gminach, na ponad  

50 obszarach (ryc. 3.40, tab. 3.8). Przedsiębiorstwa powstałe w ramach KSSE 

położone są także poza obszarem województwa śląskiego w województwie 

małopolskim (Myślenice) i opolskim (Strzelce Opolskie, Ujazd, Kędzierzyn-Koźle, 

Kietrz, Krapkowice i Gogolin) oraz w pojedynczych innych miastach. Do 2012 r. 

zainwestowano tu 17,395 mld zł i stworzono 49,9 tys. miejsc pracy. 

Na liście inwestorów KSSE w 2012 r. znajdowało się łącznie  

236 przedsiębiorstw z tym, że część z nich była dopiero w budowie (9 inwestycji) lub 

na początkowym etapie projektowania (35 projektów). A zatem w KSSE w 2012 r. 

działalność prowadziły 192 zakłady. Najwięcej zakładów, po ponad 50, 

zlokalizowanych zostało w podstrefach: tyskiej i gliwickiej (tab. 3.7). 
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Tab. 3.7. Zakłady zlokalizowane w KSSE w 2012 r. 

Lokalizacja Liczba 

zakł. 

Reprezentowane branże (liczebność zakładów) Kraj pochodzenia inwestorów 

Podstrefa gliwicka 

Gliwice 49 Motoryzacyjna (27%), metalowa (16%), logistyka 

(11,5%), budowlana (11,5%), informatyczna, 

elektroniczna, maszynowa, poligraficzna, 

papiernicza, AGD, chemiczna 

Polska, Niemcy (po 22%), 

Włochy (13%), USA (11%), 

Austria, Wielka Brytania, 

Hiszpania, Holandia, Japonia, 

Belgia, Francja, Portugalia, 

Korea Płd. 

Zabrze 4 Maszynowa, AGD, budowlana, tworzywa sztuczne Polska, Belgia, Dania, Włochy 

Podstrefa jastrzębsko-żorska 

Bielsko-Biała 13 Motoryzacyjna (46%), tworzywa sztuczne, 

chemiczna, spożywcza, lotnicza, logistyka, usługi 

księgowe  

Włochy (54%), Polska, USA, 

Wielka Brytania, Francja, 

Japonia, Niemcy 

Żory 12 Maszynowa, tworzywa sztuczne, metalowa, 

spożywcza, motoryzacyjna, budowlana, transport,  

Polska, USA, W. Brytania, 

Portugalia 

Jastrzębie-Zdrój 5 Tworzywa sztuczne, spożywcza, budowlana,  Polska 

Czechowice-

Dziedzice 

4 Motoryzacyjna (50%), metalowa, developer Polska (75%), Francja 

Warszowice 4 Maszynowa, chemiczna, elektryczna Polska, Dania 

Rybnik 2 Metalowa, budowlana Polska, Wielka Brytania 

Czerwionka-

Leszczyny 

1 motoryzacyjna Włochy 

Ustroń 1 Elektryczna Niemcy 

Węgierska Górka 1 Logistyka Francja 

Podstrefa sosnowiecko-dąbrowska 

Sosnowiec 14 Motoryzacyjna (39%), maszynowa, tworzywa 

sztuczne, metalowa, AGD, poligraficzna, 

elektroniczna 

Włochy (54%), Niemcy, Polska, 

USA, Kanada 

Dąbrowa 

Górnicza 

13 Budowlana (33%), motoryzacyjna, szklarska, 

metalowa, tworzywa sztuczne, włókiennicza, AGD 

Niemcy (33%), Polska, 

Hiszpania, Szwecja, Włochy, 

Francja 

Częstochowa 5 Motoryzacyjna (40%), wyroby ze szkła (40%), 

elektryczna 

USA (40%), Niemcy (40%), 

Polska 

Siemianowice Śl.  2 Motoryzacyjna, metalowa USA, Francja 

Chorzów 1 chemiczna Niemcy 

Koniecpol 1 Obróbka drewna Polska 

Siewierz 1 AGD Szwecja 

Sławków 1 Logistyka Polska 

Zawiercie 1 metalowa Polska 

Podstrefa tyska 

Tychy 47 Motoryzacyjna (26%), metalowa (13%), maszynowa 

(10%), spożywcza, tworzywa sztuczne, chemiczna, 

logistyka, developer, elektroniczna, poligraficzna, 

szklarska, AGD, budowlana, papiernicza 

Polska (49%), Włochy (13%), 

Niemcy, USA (po 10%), 

Kanada, Szwecja, W. Brytania, 

Japonia, Austria, Francja, Izrael 

Katowice 9 Developer (38%), Informatyczna, maszynowa, 

logistyka 

Polska (56%), Francja, USA, 

Holandia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów KSSE 
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Ryc. 3.40. Lokalizacja obszarów podstref KSSE w gminach woj. śląskiego w 2013 r. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Biorąc pod uwagę strukturę branżową zakładów, wyraźnie widać 

motoryzacyjną specjalizację strefy, gdyż przemysł ten skupia 62% wartości inwestycji 

i 55% ogółu pracujących (ryc. 3.41). W strefie działa wiele znanych zakładów. Oprócz 

wspomnianego już Opla należącego do General Motors, zlokalizowane są tu m.in. 

zakłady: Fiat GM Powertrein (spółka Fiata i GM produkująca silniki wysokoprężne), 

Isuzu (japońska firma także produkująca silniki wysokoprężne), TRW (brytyjsko-

amerykański koncern produkujący poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa), 

Delphi (amerykański koncern wytwarzający przekładnie samochodowe), Lear 

Corporation (amerykańska firma wykonująca siedzenia samochodowe), Brembo 
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(znany włoski wytwórca układów hamulcowych) czy jeden z najnowszych zakładów 

Johnson Controls Ins. (amerykańska firma produkująca metalowe elementy siedzeń) 

(Tkocz, 2003). Łącznie z przemysłem motoryzacyjnym związane są 43 zakłady. 

Większe znaczenie mają jeszcze 3 branże – wyrobów ze szkła, budowlana  

i metalowa. 

Powstałe zakłady to inwestycje kapitału reprezentującego kilkanaście państw, 

z czego największe nakłady finansowe pochodzą z USA (31%). Znaczącymi 

inwestorami w strefie są ponadto firmy pochodzące z Włoch, Niemiec, Japonii  

i Polski (ryc. 3.42). 

 
Ryc. 3.41. Inwestycje w KSSE wg branż 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów KSSE 

 
Ryc. 3.42. Struktura nakładów inwestycyjnych w KSSE wg kraju pochodzenia  

inwestora w 2012 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów KSSE 
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 KSSE jest najlepiej zagospodarowaną strefą w Polsce i dalej się rozwija.  

W 2012 r. wydano tu 22 nowe zezwolenia na działalność i zainwestowano 1,4 mld zł, 

co było najlepszym rezultatem wśród specjalnych stref ekonomicznych w Polsce 

(Specjalne strefy…, 2012). KSSE plasuje się także bardzo wysoko, bo na 11 miejscu  

w międzynarodowym rankingu FDI Globar Free Zones on the Futures 2012/2013 

oceniającym 50 najlepszych specjalnych stref ekonomicznych na świecie.  

 Nie można przecenić znaczenia KSSE dla gospodarki województwa śląskiego 

i nie dotyczy to tylko wielkości stworzonych miejsc pracy. Chociaż oczywiście ten 

element odgrywa bardzo ważną rolę, zwłaszcza kiedy uzmysłowimy sobie, że te  

50 tys. miejsc pracy to 6,4% ogólnej liczby miejsc pracy w śląskim przemyśle. Dane te 

dotyczą całego województwa, natomiast rola ta będzie oczywiście znacznie większa 

w miastach, w których znajdują się zakłady należące do KSSE. Dotyczy to zwłaszcza 

tych miast w których działa większa ich liczba, jak ma to miejsce w Gliwicach, 

Tychach, Bielsku–Białej, Żorach, Sosnowcu czy Dąbrowie Górniczej lub występuje 

nawet jeden zakład, ale w mniejszej miejscowości (gdzie rynek pracy ma mniejsze 

rozmiary). Jednak wpływ ten nie kończy się wyłącznie na miejscach pracy 

stworzonych w zakładach bezpośrednio zlokalizowanych w KSSE. Do tego dochodzi 

bowiem kwestia ich oddziaływania, czyli pośredniego wpływu na rynek pracy. 

Trudno jednoznacznie ocenić jaka jest skala efektów mnożnikowych. Jak zauważa  

K. Widerman (2008b) zależą one przede wszystkim od rodzaju działalności 

gospodarczej oraz rozmiarów i cech przedsiębiorstwa. Poszczególne działalności 

(branże) oraz firmy różnią się również przestrzennym zasięgiem efektów 

mnożnikowych, w tym stopniem ich lokalnego domknięcia. Lokalne efekty 

zaopatrzeniowe są zazwyczaj silniejsze w przypadku firm dłużej działających  

w danym miejscu, przedsiębiorstw z kapitałem rodzimym, w tym zwłaszcza 

mających w danym miejscu swą główną siedzibę. Natomiast dla firm zagranicznych, 

szczególnie nowych fabryk, zorientowanych na rynki zagraniczne są one często 

słabsze (Domański, 2001). Z taką sytuacją w dużym stopniu mamy właśnie  

w przypadku KSSE. Badania K. Widermana (2008a) dotyczące zakładów przemysłu 

motoryzacyjnego w województwie śląskim wskazują, że wpływ ten w 2008 r. 

oceniany był na ok. 13 tys. miejsc pracy w innych powiązanych branżach przemysłu  

i usługach. Dzisiaj zakładów tych jest więcej, chociaż oczywiście, tylko część z nich 

zlokalizowana jest w strefie ekonomicznej. Tym niemniej wielkość tą szacować 

można na co najmniej kilka tysięcy kolejnych miejsc pracy. Podobne efekty 

wytwarzają także i inne zakłady, dlatego efekty mnożnikowe szacować można na  

ok. 10 tys. miejsc pracy. 



 

 184

Jednak nie są to jedyne efekty związane z działalnością stref ekonomicznych. 

Inne wynikają z różnego rodzaju impulsów jakie w gminie generuje tego typu 

inwestycja. To właśnie na tych strefach wzorowane są licznie powstające parki 

przemysłowe, parki technologiczne czy strefy aktywności gospodarczej. Biorąc pod 

uwagę pierwotne założenia, KSSE powinna działać w obecnym kształcie do 2016 r., 

lecz już dzisiaj wiadomo, że termin ten zostanie przedłużony (prawdopodobnie  

o 10 lat), a zatem strefa ta nadal pełnić będzie ważne ogniwo we współczesnym 

rozwoju gospodarczym województwa śląskiego. 
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ROZDZIAŁ 4. 

KLASYFIKACJA RYNKÓW PRACY ORAZ STRUKTUR BEZROBOCIA 

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
 

4.1. ZASADY KLASYFIKACJI RYNKÓW PRACY 
 

Klasyfikacja rynków pracy województwa śląskiego jest poważnym 

wyzwaniem metodologicznym. W literaturze przedmiotu a także w opracowaniach 

statystycznych klasyfikacji takich jest niewiele. Działanie to jest konieczne ze 

względu na potrzebę uporządkowania terminologicznego odnoszącego się do 

kwestii wielkości rynków pracy. Pozwoli to również na śledzenie dynamiki  

i trendów, poprzez zmianę pozycji poszczególnych gmin czy powiatów w różnych 

klasach.  

Rynek pracy pełni różne funkcje, które można zestawić w kategoriach 

ekonomicznych, społecznych czy przestrzennych (tab. 4.1). Różne jego wymiary 

można próbować diagnozować za pomocą wielu parametrów.  
 

Tab. 4.1. Znaczenie i wymiary rynku pracy 

Kategoria Wymiar rynku pracy 

 

 

Znaczenie 

ekonomiczne 

Liczba pracujących  

Udział w łącznej liczbie pracujących 

Udział pracujący według sektorów  

Udział w wytworzonym PKB 

Liczba pracujących x przeciętne wynagrodzenie 

Udział w wypracowanych podatkach 

Znaczenie 

społeczne 

Odsetek pracujących kobiet/mężczyzn  

Struktura pracujących według wieku 

 

Znaczenie 

przestrzenne 

Iloraz przyjeżdżających do pracy i wyjeżdżających za pracą  

Liczba kierunków dojazdów/wyjazdów 

Liczba pracujących x średnia odległości dojazdów  

Odsetek pracujących spoza gminy 

Źródło: opracowanie własne 

 

Podstawową kwestiom w ramach klasyfikacji wielkości jest odpowiedź na 

pytanie, jakie kryterium wyraża rozmiar danego rynku. Wydaje się, że naturalnie  

w pierwszej kolejności rysuje się ujęcie klasyfikacji według liczby pracujących.  

Ta bezwzględna wartość ukazuje liczbę miejsc pracy występującą w danej jednostce 
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przestrzennej. Porządkuje zatem rynki w sposób jednoznaczny ale nierelatywny.  

Z punktu widzenia pracobiorcy wskazuje miejsca pracy i jest wyrazem pewnego 

potencjału gospodarczego. 

Wydaje się jednak, że klasyfikacja oparta wyłącznie na wielkości 

bezwzględnej może nie dawać obiektywnego obrazu. Praca jako działalność 

człowieka, warunkowa jest liczbą ludności i stanowi jej pochodną. Z jednej strony 

wielkość populacji przekłada się na zasoby siły roboczej, z drugiej zaś ludność jest 

konsumentem pewnych dóbr szczególnie usług. Struktura demograficzna ludności 

określa wymiar zasobów siły roboczej, jak również determinuje charakter 

zgłaszanego popytu. Oczywiście część zgłaszanego zapotrzebowania realizowana 

jest poza miejscem zamieszkania. Niezależnie jednak od wymienionych ograniczeń, 

można oczekiwać, że jednostka terytorialna o większym potencjale demograficznym 

powinna mieć większą liczbę miejsc pracy. W sposób wymowny potwierdza ten fakt 

współczynnik korelacji, pomiędzy liczbą ludności a liczbą pracujących, wynoszący  

w obrębie gmin województwa śląskiego dla 2010 roku 0,94. W oparciu o powyższe 

przesłanki, jako drugi miernik rangi rynku pracy uznano stosunek liczby miejsc 

pracy do liczby mieszkańców. Przyjęto całą populację jako skalę odniesienia, bazując 

na założeniu, że tworzy ona grupę lokalnych konsumentów.  

Trzecim segmentem wyznaczającym znaczenie ośrodka jest jego skala 

oddziaływania, wyrażona stosunkiem osób przyjeżdżających za pracą  

a opuszczających te jednostkę w celu podjęcia pracy na zewnątrz. Miara ta ma cechy 

salda, niestety nie oddaje precyzyjnie znaczenia przestrzennego, ograniczając się do 

ujęcia out/in bez wskazania kierunku i odległości dojazdów. Jedyną dostępną bazą  

z tego zakresu są dane GUS z 2006 roku. Zbliżone opracowanie przygotował Urząd 

Marszałkowski w oparciu o dane z urzędów skarbowych województwa śląskiego. 

Obejmuje ono jednak wyłącznie osoby, które rozliczyły podatek dochodowy od osób 

fizycznych (PIT) na terenie województwa śląskiego. 

Reasumując, zaproponowane rozwiązanie klasyfikacji rynków pracy opiera 

się o następujące składowe: 

− wielkość rynku pracy mierzona liczbą pracujących, 

− ranga rynku pracy wyrażona stosunkiem liczby miejsc pracy do liczby 

mieszkańców, 

− skala oddziaływania, wyrażająca się liczbą przyjeżdżających do pracy do 

liczby wyjeżdżających za pracą w danej gminie.  

Wyróżnione klasy i podziały zostały skonstruowane na potrzeby 

województwa śląskiego w układzie gmin oraz powiatów, w odniesieniu do 

zanotowanych tutaj wartości oraz ich rozkładów.  
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Oprócz klasyfikacji rynków pracy według schematu przedstawionego wyżej, 

posłużono się innymi danymi obrazujących jego zmiany i stan. Zastosowane 

podejście problemowe dotyczyło dynamiki zmian liczby pracujących, wyrażających 

się:  

• średnim tempem zmian liczby pracujących w latach 2000–2010, 

• skalą wahań świadczących o poziomie stabilności danego rynku w latach 

2000–2010.  

Uzupełnieniem obrazu są dodatkowe zestawienia problemowe obejmujące:  

• aktywność gospodarczą społeczeństwa, wyrażającą się liczbą podmiotów na 

10 tys. mieszkańców,  

• wysokość przeciętnego wynagrodzenia, 

• wielkość nakładów inwestycyjnych, 

• wysokości wpływów z CIT będących pochodną kondycji firm, 

• elementy demografii (odsetek osób w wieku produkcyjnym, udział osób 

wymagających opieki lub wsparcia, w wieku 0–4 oraz 80+) oraz salda migracji. 

Prezentowane zestawienia nie charakteryzują pełnego rozkładu wartości 

badanych cech, a jedynie przybliżają pewne poziomy skrajne oraz wskazują na 

współzależność pewnych procesów. Podejście to ma na celu uwidocznienie 

występowania istotnych pozytywnych jak i negatywnych typów stanowiących 

składową rynku pracy.  

 

 

4.2. KLASYFIKACJA RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 

4.2.1 KLASYFIKACJA WIELKOŚCI RYNKÓW PRACY 

 

Rozpatrując liczbę pracujących w województwie śląskim można wyróżnić 

cztery klasy wielkościowe rynków pracy: M – małe do 10 tys., S – średnie 10–100 tys., 

D – duże 100–200 tys. i BD – bardzo duże powyżej 200 tys. pracujących (tab. 4.3,  

ryc. 4.1). Wyróżnione klasy są bardzo zróżnicowane wielkościowo, przestrzennie, 

strukturalnie i w zależności od różnych czynników determinujących ich rozwój 

posiadają różną siłę oddziaływania.  

Analizując wielkość rynków w pracy uwzględniając liczbę wszystkich gmin  

w województwach nasuwa się wniosek o zdecydowanej dominacji małych rynków 

pracy (klasa M). Są one rozproszone po całym regionie, skupiają zaledwie  

373 tys. miejsc pracy – 19% pracujących, a obejmują 131 gmin, co stanowi 78% 

jednostek osadniczych.  
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Symbole klas rynków zgodnie z tab. 4.3. 

Ryc. 4.1. Klasyfikacja lokalnych rynków pracy w województwie śląskim na 

podstawie liczby pracujących w 2010 r.  

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS 

 



 

 189

Tab. 4.2. Wybrane dane o rynkach pracy w województwie śląskim w 2010 r. według 

klas wielkościowych 

Klasa/podklasa wielkość 
liczba 

gmin 

liczba 

pracujących 

ogółem 

liczba 

pracujących 

w % 

średnia liczba 

pracujących dla 

klasy 

średnia 

liczba 

ludności 

MAŁE RYNKI 

PRACY (M),  

w tym 

0‒10 tys. 

131 

(78% 

gmin) 

373 434 19 2 851 10 092 

MAa (bardzo małe) 0 ‒1 16 11 441 1 715 4 255 

MA (małe) 1 ‒ 3 71 145 600 7 2 051 8 275 

MB (średnie) 3 ‒ 5 29 110 002 5 3 793 12 503 

MC (duże) 5 ‒ 10 15 106 391 5 7 093 20 260 

ŚREDNIE (S) 

w tym 
10 – 100 tys. 

32 

(19%) 
1 009 064 50 31 533 74 997 

SA (małe) 10 ‒ 20 11 148 887 7 13 535 35 730 

SB (średnie) 20 ‒ 50 15 444 406 22 29 627 68 975 

SC (duże) 50 ‒ 100 6 415 771 21 69 295 162 041 

DUŻE (D) 100‒200 tys. 
3 

(1,8%) 
343 659 17 114 553 199 929 

BARDZO DUŻE 

(BD) 
> 200 tys. 

1 

(0,6%) 
275615 14 275 615 311 421 

Razem 

województwo 
– 167 2001754 100 11 987 4 633 236 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Ich potencjał gospodarczy w skali województwa jest niewielki, a siła oddziaływania 

ma charakter lokalny. Z drugiej jednak strony ta lokalność stanowi istotny element 

rozwoju gospodarczego, ponieważ małe rynki pełnią bardzo istotną rolę ze względu 

na duże rozproszenie. Są one ważne szczególnie dla obszarów wiejskich, niektórych 

małych miast ale przede wszystkim dla gmin znacznie oddalonych od większych 

ośrodków miejskich, dla obszarów peryferyjnych, położonych przy granicy z innymi 

regionami, a także dla obszarów przygranicznych (Sitek, 2010a). Średnia liczba 

ludności charakterystyczna dla małego rynku pracy to 10 tys. mieszkańców. Z kolei 

średnia liczba pracujących wynosi w nich 2,8 tys. osób.  

Klasa małych rynków pracy jest niezwykle silnie zróżnicowana (tab. 4.2). 

Najmniejszy rynek pracy (MAa) to zaledwie 0,3 tys. pracujących, aż 16 gmin  

w województwie nie przekracza potencjału 1,0 tys. pracujących. Te gminy to 

najmniejsze i najsłabsze jednostki w zakresie rynków pracy, obejmujące tylko  

11,4 tys. pracujących, średnia liczba ludności charakterystyczna dla tej klasy to  

4,2 tys. mieszkańców. Z uwagi na swój wiejski charakter i peryferyjne położenie oraz 
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znaczne oddalenie od centrum regionu i dużych miast, podklasa MAa 

charakteryzuje się także niskimi wskaźnikami ekonomicznymi. Występuje ona  

w każdym z analizowanych podregionów.  

Druga podklasa w klasie małych rynków została oznaczona symbolem MA. 

Jest to najliczniejsza grupa wśród analizowanych rynków pracy (7%), jak i w całym 

zbiorze, bo obejmuje aż 71 gmin, co stanowi 43% gmin w regionie. Mieści się ona  

w przedziale od 1, 0 do 3,0 tys. pracujących. Koncentruje 145,6 tys. pracujących, 

średnio pracuje w niej 2 tys. osób, a mieszka 8,3 tys. ludności. Klasa MA  

w województwie śląskim zdominowana jest przez gminy wiejskie (55), mniejszą rolę 

odgrywają gminy miejskie (7) i miejsko-wiejskie (9). Najwięcej gmin zaliczanych do 

klasy małych rynków pracy (MA) położona jest w podregionie centralnym (31), 

częstochowskim (16) i bielskim (14). 

Kolejna grupa miast w klasie małych to średnie rynki, oznaczone jako MB. Są 

one charakterystyczne dla przedziału 3,0–5,0 tys. pracujących. Zdecydowanie 

dominują w nim gminy wiejskie (21) z niewielkim udziałem gmin miejsko–wiejskich 

(6). Sporadycznie występują małe miasta (2). Podklasa MB obejmuje 110 tys. 

pracujących, a średnio w jednej gminie pracuje 3,8 tys. mieszkańców. Najwięcej 

małych rynków pracy w podklasie średnie znajduje się w południowej części 

województwa, w podregionie bielsko–bialskim (12), centralnym (8), częstochowskim 

(6). Dla klasy MB średnia liczba ludności wynosi 12,5 tys. 

Ostatnia podklasa MC wśród małych rynków pracy liczy 15 gmin i obejmuje 

106 tys. pracujących. Mieści się ona w przedziale 5,0 do 10 tys. Gminy w tej podklasie 

określane są jako duże wśród małych rynków pracy. Średnia liczba ludności 

charakterystyczna dla tego typu to 20 tys. mieszkańców, a średni potencjał 

pracujących kształtuje się na poziomie 7 tys. Grupę tą tworzą głównie małe miasta 

(7) i gminy miejsko-wiejskie (3) oraz dobrze rozwinięte gminy wiejskie (5). Można 

wysunąć wniosek, że ta podklasa obejmuje dobrze rozwinięte gospodarczo gminy  

o korzystnej bazie ekonomicznej. 

Podsumowując małe rynki pracy (MA) należy podkreślić, że występują one 

powszechnie w analizowanym regionie i dzięki nim wielu mieszkańców 

peryferyjnych obszarów ma szanse na znalezienie pracy. Zatem ten typ odgrywa 

dużą rolę w sensie przestrzennym. Jednak w zakresie gospodarczym nie są to liderzy 

gospodarczy. Niewątpliwie potencjał 373 tys. pracujących posiada mniejsze 

oddziaływanie na rynku pracy. Ta klasa skupia dużo gmin a mało miejsc pracy, 

średnio na 1 gminę przypada od 0,1 do 0,33% rynku pracy w regionie. 
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Ryc. 4.2. Rynki pracy w województwie śląskim według klas wielkościowych na 

podstawie liczby pracujących w 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Istotną rolę w rynku pracy odgrywa natomiast grupa gmin, których potencjał 

pracy skupiony jest w przedziale 10–100 tys. pracujących. Określamy je jako klasę 

średnich rynków pracy (S). W analizowanym obszarze obejmują one aż 1 mln 

pracujących, co stanowi 50% ogólnego zatrudnienia we wszystkich gminach 

województwa (ryc. 4.2). Potencjał ten skupiony jest w 32 gminach (19%). Z punktu 

widzenia gospodarczego jest to niezwykle istotna grupa gmin-pracodawców. 

Średnia wielkość rynku pracy dla klasy średniej to 31 tys. Można określić, że co piąta 

gmina w województwie śląskich charakteryzuje się średnim rynkiem pracy.  

 Klasa S można podzielić na trzy podklasy:  

– małą SA w przedziale 10–20 tys. pracujących, 

– średnią SB w przedziale 20–50 tys., 

– dużą SC w przedziale 50–100 tys. 

Podklasa SA obejmuje 149 tys. miejsc pracy, co stanowi 7% w skali regionu. 

Tworzy ją tylko 11 gmin. Porównując podklasę SA (małe rynki pracy w klasie 

średniej) z „sąsiednią” podklasą MC (duże rynki pracy w klasie małej), można 

zauważyć większą liczbę pracujących przypadającą na 1000 ludności , jak i 1000 osób 

w wieku produkcyjnym oraz lepsze proporcje pracujących w stosunku do liczby 

gmin. Co oznacza że rynek pracy SA ma większą siłę i oddziaływanie niż MC.  

Z kolei podklasa SB jest najliczniej reprezentowany w strukturze 

wielkościowej, gdyż obejmuje 22% rynku prac tj. 444 tys. miejsc pracy w 15 gminach. 

Średnia liczba mieszkańców w tej grupie to 29,6 tys. Średnio na 1 gminę przypada 

275 615

343 659

373 434

1 009 064

BD – BARDZO DUŻE

D – DUŻE RYNKI PRACY

M – MAŁE RYNKI PRACY

S – ŚREDNIE RYNKI PRACY
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1,5% pracujących. Z kolei podklasa SC to największe rynki pracy w klasie średnich, 

mieszczące się w przedziale 50–100 tys. Tylko 6 gmin z całego województwa mieści 

się w tej klasie. Skupiają one 21% miejsc pracy. Na jedną gminę przypada 3,5% 

udziału w rynku pracy. Ta klasa jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego 

regionu, gdyż co drugi pracujący w województwie zaliczany jest do tej klasy rynku 

pracy. Są to głównie miasta wyższego szczebla organizacji terytorialnej państwa, 

tzw. miasta powiatowe, które są odpowiedzialne za organizację instytucjonalną 

szczebla powiatowego. Niezwykle istotną rolę w tej grupie odgrywają miasta na 

prawach powiatu wyposażone w usługi wyższego rzędu, które w świetle teorii 

ośrodków centralnych W. Christallera (1933) występują w niewielu miejscach 

natomiast obsługują bardzo dużą liczbę mieszkańców. Mają zatem duży zasięg 

przestrzenny oddziaływania (Szajnowska-Wysocka, Zuzańska-Żyśko, 2013). 

Kluczową rolę w klasie średnich rynków pracy odgrywają miasta na prawach 

powiatów, które tworzą rdzeń obszaru metropolitalnego w regionie. Ich klasyfikację 

w układzie klas wielkościowych rynków pracy ukazuje tab. 4.4. Miasta rdzenia 

koncentrują aż 964 tys. pracujących co daje 50% rynku pracy. Są one zatem bardzo 

silnym elementem rynku pracy i stanowią jego główny trzon.  

Klasa dużych D i bardzo dużych rynków pracy BD obejmuje aż 31% 

pracujących w regionie. Duży rynek pracy określany jest jako 100–200 tys. 

pracujących. Tworzą go trzy duże miasta rozproszone po regionie: Częstochowa na 

północy, Bielsko-Biała na południu i Gliwice w zachodniej części subregionu 

centralnego. Ośrodki te koncentrują 343 tys. miejsc pracy. Średnio jedno miasto 

generuje 5,7% pracujących w województwie. Z kolei bardzo duży rynek pracy 

tworzą Katowice, których udział w ogólnej strukturze rynku pracy wynosi 14%  

(tab. 4.3). 

Można zauważyć pewne prawidłowości uwzględniając wielkość rynku pracy 

i ich klasy wielkościowe. W klasie małych rynków pracy dominują gminy wiejskie 

oraz małe miasta. Jest to związane z ograniczonym potencjałem ludnościowym, 

peryferyjnością położenia, znacznym oddaleniem od większych ośrodków miejskich, 

rozwojem lokalnych funkcji wytworzonych na potrzeby miejscowego rynku oraz 

słabym zróżnicowaniem strukturalnym prowadzonych działalności gospodarczych  

i występujących zakładów pracy. W najmniejszej podklasie mikro (MAa), która nie 

przekracza 1 tys. pracujących dominują gminy wiejskie, podobnie w MA i MB 

między 3–5 tys., gdzie oprócz gmin wiejskich zauważa się niewielki udział gmin 

miejsko-wiejskich. Z kolei większe spośród małych rynków pracy MC, mieszczące 

się w przedziale 5–10 tys., charakterystyczne są dla małych miast, ale o większej 

liczbie ludności i ze znacznym udziałem przemysłu, małych miast otoczonych 
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wsiami, a więc gmin miejsko-wiejskich o znacznym potencjale ludnościowym 20 tys. 

lub większym oraz większych pod względem ludności gmin wiejskich, między  

12 a 22 tys. ludności.  

W klasie średnich rynków pracy (S) dominują miasta średnie i większe. 

Niemal wszystkie miasta pełnią funkcje powiatowe. Są to zarówno centra rozległych 

jednostek przestrzennych zarządzających znacznym obszarem, jak i miasta na 

prawach powiatu. Zatem można wnioskować, że średni rynek pracy należy 

utożsamiać z średnim miastem w ogóle oraz z funkcją powiatową. Zagadnienie 

miast powiatowych i ich poziomu instytucjonalnego szerzej omawia J. Petryszyn 

(2005) i A. Szajnowska-Wysocka (2006). Gminy wiejskie oraz małe miasta to raczej 

nietypowe jednostki dla klasy średnich rynków pracy (Duś, 2005, 2006; Zuzańska-

Żyśko, 2005a, 2005b, 2006; Heder, Tkocz, 2011). Wynika to na ogół z mniejszego 

oddziaływania gospodarczego w porównaniu z większymi hierarchicznie miastami 

o większym znaczeniu. Ich obecność w tej klasie świadczy o silnej specjalizacji 

(Pawłowice i Knurów – funkcja przemysłowo-górnicza, Bieruń – funkcja 

przemysłowo-produkcyjna, Ustroń funkcja turystyczno-uzdrowiskowa i wysoka 

aktywność gospodarcza) – (Petryszyn, Zuzańska-Żyśko, 2008, 2009). Większość  

z nich posiada także niezwykle wysoki wskaźnik pracujących na poziomie powyżej 

890 osób na 1000 mieszkańców i udział pracujących w wieku produkcyjnym 

charakterystyczny dla dużych rynków pracy. To świadczy o wysokiej nadwyżce 

pracujących oraz o silnym oddziaływaniu na otaczający obszar w zakresie rynku 

pracy.  

Średnie rynki pracy (S) mieszczą się w przedziale 20–100 tys. pracujących. 

Mniejsze spośród nich (SA) stanowią grupę 11 ośrodków zróżnicowanych 

wielkościowo (od 15 do 62 tys. ludności) i administracyjnie (średnie miasta 

powiatowe, małe miasta, gminy miejsko–wiejskie, gmina wiejska). Podklasa SB  

(15 miast) obejmuje miasta powiatowe i na prawach powiatu w podobnych 

proporcjach, odpowiednio 8 i 7. Przeważają klasyczne miasta średnie w przedziale 

32–94 tys. mieszkańców, ale w grupie tej znalazły się też dwa miasta powyżej  

100 tys. ludności (Chorzów i Ruda Śl.). Z kolei największe pośród średnich rynków 

pracy (SC) to typowe miasta na prawach powiatu, liczące powyżej 125 tys. Stanowią 

one grupę 6 ośrodków o silnych podstawach gospodarczych i wskaźniku ponad  

500 osób pracujący na 1000 ludności. 

W regionie śląskim występuje także klasa dużych (D) od 100–200 tys. i bardzo 

dużych (BD) rynków pracy powyżej 200 tys. pracujących. Są to miasta o silnym 

oddziaływaniu w subregionach, jednocześnie miasta na prawach powiatu. Duże 

rynki pracy to ośrodki pełniące funkcje wyższego rzędu. Zaliczamy do nich byłe 
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miasta wojewódzkie – Bielsko–Białą i Częstochowę oraz Gliwice, pełniące rolę 

subcentrum zachodniego w regionie. Choć ich liczba ludności mieści się  

w przedziale 170–240 tys., można określić, że duże rynki pracy w województwie 

śląskim związane są z miastami 200 tys. i jednocześnie ośrodkami podregionalnymi. 

Ich rynek pracy kształtuje się na poziomie 115 tys. Charakteryzują się one także 

wysokim wskaźnikiem pracujących na 1000 mieszkańców, na średnim poziomie 900. 

Największym rynkiem pracy powyżej 200 tys. charakteryzują się Katowice, 

stolica regionu i ośrodek o ponadregionalnej roli w systemie osadniczym kraju 

(Sokołowski, 2006), a także rozwiniętych funkcjach metropolitalnych (Zuzańska-

Żyśko, 2012). Katowice pełnią funkcje zarówno administracyjne, gospodarcze, 

uniwersyteckie, handlowe, rezydencjonalne, transportowe (Tkocz, 1995). Jest to 

najważniejsze miasto w regionie, które posiada znaczącą nadwyżkę pracowników  

w każdej niemal sferze życia gospodarczego. Z uwagi na swą wysoką rangę niejako 

„wysysają” one miejsca pracy z ościennych miast. Rynek pracy na poziomie  

275 tys. pracujących, obejmuje 14% całego rynku pracy w województwie.  

W Katowicach pracuje aż 1369 osób na 1000 ludności, co świadczy o silnej i stabilnej 

bazie ekonomicznej miasta i znaczącej nadwyżce pracowników. 
 

Tab. 4.3. Miasta GZM według klas wielkościowych rynku pracy na podstawie liczby 

pracujących w 2010 r. 
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S 

SA ŚWIĘTOCHŁOWICE lokalny 15,5 0,1 33,5 66,4 53 304 290 447 

SB 

RUDA ŚLĄSKA 

ponadlokalny 

49,3 0,4 42,5 57,1 143 566 344 525 

CHORZÓW 47,5 0,4 28,1 71,6 111 843 425 678 

JAWORZNO 38,5 0,5 46,2 53,3 94 831 407 615 

MYSŁOWICE 28,4 0,4 33,9 65,7 75 521 377 564 

SIEMIANOWICE ŚL. 25,0 0,1 38,6 61,3 70 296 356 545 

PIEKARY ŚLĄSKIE 20,2 0,4 37,0 62,6 58 022 350 536 

SC 

SOSNOWIEC 

ponadlokalny 

88,3 0,2 32,7 67,1 216 961 407 609 

ZABRZE 73,4 0,2 36,1 63,7 181 399 405 616 

TYCHY 64,7 0,3 43,0 56,7 129 507 501 735 

BYTOM 62,9 0,2 34,3 65,5 177 266 355 551 

DĄBROWA GÓRN. 61,9 0,3 49,7 50,0 126 079 494 729 

D – GLIWICE subregionalny 112,8 0,2 38,9 60,8 187 830 602 916 

BD – KATOWICE 
regionalny i 

ponadregionalny 
275,6 0,1 32,4 67,5 311 421 885 1369 

R A Z E M 964,0 – – – 1 937 846 497 – 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Niezwykle ważną rolę w regionie śląskim odgrywają miasta w subregionie 

centralnym, z uwagi na dużą koncentrację miejsc pracy. Analizując te 14 miast na 

prawach powiatu, które utworzyły dobrowolny związek miast – Górnośląski 

Związek Metropolitalny (Hibszer, Petryszyn, Runge, 2008; Szajnowska-Wysocka, 

2011) zauważa się ich znaczący potencjał i siłę gospodarczą dla całego regionu. 

Miasta te tworzą rdzeń Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego i charakteryzują 

się istotnymi powiązaniami w zakresie dojazdów do pracy. Pracuje w nich połowa 

mieszkańców województwa, co daje niemal milion miejsc pracy. Pod względem 

reprezentowanych klas wielkościowych rynków pracy najsłabiej wypada miasto 

Świętochłowice, podklasa SA, reprezentująca średni rynek pracy w klasie małej. 

Ponieważ obejmuje on zaledwie 15,5 tys. miejsc pracy uznano, iż nie posiada on 

dużego oddziaływania i ma charakter lokalny. Do ponadlokalnych średnich rynków 

pracy zaliczają się miasta reprezentujące typ SB, z kolei do ponadlokalnych 

większych typ SC (tab. 4.3). Wśród miast rdzenia, jak i w całym regionie 

najważniejszą rolę odgrywają Gliwice, klasa D, jako ośrodek subregionalny  

i Katowice klasa, BD jako regionalny i ponadregionalny rynek pracy. 
 

4.2.2. RANGA RYNKU PRACY  

 

Ranga rynku pracy charakteryzowana liczbą osób pracujących na  

1000 mieszkańców w województwie śląskim jest zróżnicowana i waha się od  

140 w gminie Łękawica do 885 w gminie Katowice. Przy wartości przeciętnej dla 

województwa wynoszącej 432 miejsca pracy na 1000 mieszkańców, zaledwie  

24 gminy są powyżej tego progu. Oprócz wspomnianych już Katowic wartość 

powyżej średniego pułapu 800 pracujących, przekraczają jeszcze Żywiec oraz 

Ornontowice. W przedziale 600–800 mieszczą się Bielsko-Biała, Ustroń, Bieruń  

i Gliwice. W grupie tej znalazły się zatem duże rynki pracy jak i ośrodki 

klasyfikowane jako średnie lub małe. Ośrodki te stanowią punkty rozmieszczone 

nierównomiernie w przestrzenni województwa, co może świadczyć o generowaniu 

obszaru oddziaływania.  

Zasadniczo najsłabsze rynki pracy występują w obszarach peryferyjnych 

województwa szczególnie w części północnej, południowej i południowo-zachodniej. 

Układ przestrzenny wykazuje przewagę części centralnej województwa (ryc. 3.18). 

Zestawienie liczby pracujących do potencjału demograficznego jednostki 

zmienia obraz sytuacji, pozwalając identyfikować jako istotne nawet mniejsze 

ośrodki, przez co w gronie najistotniejszych znalazły się Ornontowice czy Bieruń.  

W skali powiatów czołowe miejsca zajmują miasta na prawach powiatu, 

oprócz wcześniej wymienionych wysokie wartości notują Tychy, Dąbrowa Górnicza, 
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Częstochowa, Jastrzębie-Zdrój i Rybnik. Najwyżej sklasyfikowany powiat ziemski 

zajmuje miejsce 9 i jest to powiat bieruńsko-lędziński. Najsłabsze wyniki poniżej 

poziomu 300 pracujących na 1000 mieszkańców przypadają na powiat rybnicki, 

częstochowski, gliwicki, lubliniecki oraz Świętochłowice. 
 

4.2.3. ODDZIAŁYWANIE RYNKÓW PRACY 
 

Atrakcyjne rynki tworzą miejsca pracy zarówno dla ludności autochtonicznej, 

jak również posiłkują się zasobami siły roboczej z innych obszarów. Z drugiej strony 

nawet z ośrodków rozwojowych część osób wyjeżdża do pracy na zewnątrz, co może 

wynikać chociażby ze specyfiki pracy. Rynek pracy nie jest zrejonizowany i granice 

administracyjne nie są tutaj żadnym ograniczeniem. W efekcie można określić liczbę 

osób przyjeżdżających do danej gminy do pracy w stosunku do wyjeżdżających za 

pracą. W oparciu o tą relację można wyznaczyć iloraz, który pozwala identyfikować 

ośrodki napływowe, oraz gminy z których ludność dojeżdża do pracy.  

Na 167 gmin województwa śląskiego zdecydowana większość bo aż  

143 jednostki cechowały się niekorzystnym ilorazem przyjeżdżających do 

wyjeżdżających do pracy (ryc. 4.3). Zdecydowanym liderem w województwie są 

Katowice. Iloraz na poziomie 8,73 odstaje zdecydowanie od wszelkich pozostałych 

wyników i jest jednym z najwyższych w kraju. Potwierdza to nadrzędność Katowic 

w obrazie rynku pracy województwa. Katowice jako miasto wojewódzkie  

o zdywersyfikowanej strukturze gospodarczej, z koncentracją specjalistycznych 

usług generuje wiele miejsc pracy, które z kolei wywołują falę dojazdów. Drugą 

lokatę zajmuje Bielsko-Biała z wynikiem bardzo dobrym (5,17), ale istotnie 

odbiegającym od Katowic. W przedziale od 3 do 5 mieszą się kolejno Jastrzębie-Zdój, 

Ornontowice i Częstochowa. W części centralnej znaczący dodatni iloraz posiadają 

Gliwice oraz Tarnowskie Góry. Ponadto nieco niżej notowane są Dąbrowa Górnicza, 

Chorzów i Mysłowice. Najsłabszy wynik w skali regionu odnotowano w Koszarawie 

0,04, Miedźnie 0,06 Milówce 0,08 i Lipowej 0,08. Najczęściej w grupie jednostek 

reprezentujących najbardziej wyjazdowe rynki pracy przewijają się peryferyjne 

gminy z północy i południa województwa.  

Odnosząc sytuację z 2006 roku do wcześniejszych wyników zanotowanych  

w ramach spisów powszechnych z 1978 i 1988 roku, można stwierdzić w większości 

przypadków spadek najwyższych ilorazów. Zmniejszenie ilorazu zanotowano m.in. 

w Bielsku-Białej, Gliwicach czy Cieszynie. Znacznie zmniejszyło się pole 

oddziaływania rynku pracy małych miast takich jak Szczekociny czy Koniecpol, 

które w latach 1978 i 1988 notowały wysokie ilorazy powyżej 4. Rośnie natomiast 

pozycja i oddziaływanie Katowic, z stosunku 4,8 w 1978 roku, przez 5,5 w 1988,  

do 8,7 w 2006 roku (Runge J., Żurek, 2010). 
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Ryc. 4.3. Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę 

wyjeżdżającą do pracy wg gmin w województwie śląskim w 2006 roku  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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4.3. DYNAMIKA ZMIAN ORAZ POZIOM WAHAŃ LICZBY PRACUJĄCYCH  
 

Podstawę badań stanowiły dane dotyczące pracujących w powiatach w latach 

2000–2010 pochodzące z zakupionej bazy REGON. Pierwszy poziom analizy 

stanowiły informacje dotyczące średniorocznego tempa zmian liczby pracujących  

w badanych latach. Zastosowano wzór wykorzystany w algorytmie narzędzia 

badawczego SGP, opisany szerzej w rozdziale 7.  

Informację tą zestawiono z poziomem wahań, które były odnotowywane  

w badanym okresie. Miernik ten służy do oceny stabilność rynku pracy, a także do 

wykrycia bardziej dynamicznych procesów zachodzących w obrębie badanych 

jednostek. Na tym etapie uwzględniono wartość bezwzględną zmian, niezależnie czy 

zmiana miała charakter dodatni czy ujemny. Rozwiązanie to pozwala wskazać 

gminy o korzystnych lub niekorzystnych tendencjach na rynku pracy, porządkując je 

równocześnie pod kątem wielkości wahań.  

W latach 2000–2010 w 18 powiatach województwa śląskiego zanotowano 

regres miejsc pracy z czego większość dotyczy miast na prawach powiatu (tab. 4.4). 

Największy ubytek miejsc pracy nastąpił w Bytomiu, Rybniku i Rudzie Śląskiej, 

gdzie spadki przekraczały 5%. Nieco mniejszą redukcję odnotowano w Tychach, 

Chorzowie i Świętochłowicach.  

Poziom wahań liczby miejsc pracy był zróżnicowany przy czym wyższy 

notowano średnio w miastach na prawach powiatu. Uwzględniając fakt ubytku 

miejsc pracy w tych jednostkach, wysoka amplituda wahań jest szczególnie 

niekorzystna, gdyż wyraża większy regres miejsc pracy. Najkorzystniej z miast na 

prawach powiatu wypadają w latach 2000–2010 Żory, Jaworzno, Katowice, 

Mysłowice i Zabrze. Nawet miasta będące liderami w swoich podregionach jak 

Bielsko-Biała, Częstochowa czy Rybnik wykazały tendencje kurczenia rynku pracy. 

Z kolei w powiecie żywieckim oraz rybnickim zmiany były najbardziej pozytywne, 

co wyraża przeszło 2,5% wzrost liczby miejsc pracy.  

Zasadniczo rysują się dwie prawidłowości zmian rynków pracy w układzie 

powiatów. Po pierwsze, wyższą dynamiką zmian wyróżniają się wyłącznie miasta na 

prawach powiatu, przy czym odnotowują one spadek pracujących (z wyjątkiem 

Katowic). Jedynymi miastami na prawach powiatu o małej dynamice zmian są 

Bielsko-Biała i Częstochowa. Po drugie, powiaty ziemskie wykazują znacznie niższą 

dynamikę zmian, ale generalne tendencje w latach 2000–2010 są korzystne. Słabiej 

w tym gronie wypadają tylko powiaty: lubliniecki, myszkowski, zawierciański 

i raciborski.  
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Tab. 4.4. Podział powiatów województwa śląskiego według średniorocznego tempa 

zmian liczby pracujących oraz sumy wahań w latach 2000–2010 

 Tempo 

zmian 

 

 

Suma  

wahań 

Powyżej 

2% 
1‒2% 0‒1% 0 ‒ -1% -1 ‒ -2% 

Poniżej 

-2% 

Powyżej 

90% 

 Katowice   Jastrzębie-

Zdrój 

 

50‒90% 

 

   Sosnowiec Dabrowa 

Górnicza 

Piekary Śl. 

Bytom 

Ruda Śląska 

Rybnik 

Tychy 

30‒50% 

 

rybnicki 

żywiecki 

Jaworzno 

Żory 

bielski 

Mysłowice 

bieruńsko-

lędziński 

cieszyński 

Zabrze 

Siemianowice Śl.  Gliwice Chorzów 

Świętochłowice 

20‒30% 

 

 częstochowski 

kłobucki 

pszczyński 

będziński 

mikołowski 

tarnogórski 

lubliniecki 

Myszkowski 

  

10‒20% 

 

 gliwicki 

wodzisławski 

 raciborski 

zawierciański 

Bielsko-Biała 

Częstochowa 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (baza REGON) 

 

Trudno jednoznacznie wskazać przyczyny takiej sytuacji na rynku pracy. 

Dosyć niespodziewanie kurczy się rynek dużych miast a wzrastają rynki powiatów 

ziemskich, przy czym sytuacja bardziej dynamiczna dotyczy miast na prawach 

powiatu (ryc. 4.4). W konsekwencji w województwie ubyło 0,7% miejsc pracy,  

co stanowi blisko 140 tys. miejsc pracy. Można przypuszczać, że sytuacja taka 

wynika po części z tendencji procesów migracyjnych, które „wymywają” sporą część 

ludności w obszary suburbanizacji dużych miast. Osoby migrujące, z reguły w wieku 

produkcyjnym przenoszą, ewentualnie zakładają firmy w strefie zewnętrznej. Biorąc 

pod uwagę fakt, że większość firm to małe podmioty osób fizycznych, siedzibą ich 

działalności z reguły jest miejsce zamieszkania właścicieli. W efekcie możemy mieć 

do czynienia nie tylko z migracją mieszkańców, ale również przemieszczeniem się 

firm.  
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Ryc. 4.4. Zmiana liczby pracujących w latach 2000–2010 wraz z amplitudą wahań  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (baza REGON) 
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Ewentualne przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać też  

w większej redukcji pracujących w obrębie dużych podmiotów. W badanym okresie 

10 lat, największy ubytek miejsc pracy dotyczył firm dużych i wyniósł w skali 

województwa średnio rzecz biorąc -3,3%. Duże miasta mają nieco większy udział 

podmiotów dużych w strukturze rynku, a ewentualne ruchy wynikające z przebiegu 

koniunktury w tego typu podmiotach przekładają się na większą skalę zmian miejsc 

pracy. 

 

 

4.4. SPOŁECZNO-GOSPODARCZE SKŁADOWE RYNKU PRACY  

 

4.4.1. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA MIESZKAŃCÓW 

 

Stronę popytową rynku pracy stanowią podmioty gospodarcze. Na potrzeby 

klasyfikacji rynków pracy przyjęto wskaźnik nasycenia, prezentujący liczbę 

podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców. Jest to ważny parametr 

gospodarki regionu, wskazujący również na aktywność gospodarczą społeczeństwa. 

Za obszary o wysokiej aktywności gospodarczej uznano powiaty, które przekraczały 

poziom 1000 podmiotów na 10 tys. mieszkańców, zaś obszary o niskiej kreatywności 

nie przekraczały poziomu 800 jednostek na 10 tys. mieszkańców. Poziom średniej 

wojewódzkiej w 2011 r. wynosił 957 podmiotów na 10 tys. mieszkańców. 

Rozkład przestrzenny zjawiska wskazuje na zasadniczo niską aktywność  

w części północnej i zachodniej województwa, a także w niektórych miastach na 

prawach powiatu tj. Jastrzębie-Zdrój czy Ruda Śląska (ryc. 4.5). Obszar podregionu 

rybnickiego, w tym szczególnie Jastrzębia-Zdrój, a także powiat bieruńsko-lędziński 

wykazują niską aktywność, ale jest ona warunkowana strukturą wielkości 

podmiotów gospodarczych. W jednostkach tych dominujący udział pracujących 

przypada na firmy duże, których z oczywistych powodów ilościowo jest mniej.  

Elementem zestawionym z poziomem aktywności gospodarczej jest wartość 

przeciętnego wynagrodzenia. Płace są nieodłącznym elementem wymiaru rynku 

pracy, gdyż już kodeks pracy określa, że świadczenie pracy jest czynnością odpłatną. 

Wysokość uposażenia jest też naturalnym czynnikiem osiągania równowagi na 

rynku pracy, wzmagając podaż pracy i hamując popyt na nią w sytuacji wyższych 

wynagrodzeń. Płaca jako zasadniczy motyw podjęcia pracy, często jest powodem 

rozbieżności pomiędzy stronami rynku pracy.  
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Ryc. 4.5. Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców oraz przeciętny 

poziom wynagrodzeń /stan na 2011 r./ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Za wyróżniające się poziomy uznano in plus wysokość przeciętnego 

wynagrodzenia w 2011 r. powyżej 4000 zł, natomiast in minus sytuację gdy wartość 

ta była niższa niż 3000 zł. Rozkład skrajnych wartości wynagrodzenia wyraźnie 

nawiązuje do liczby podmiotów gospodarczych.  

Najsłabsze wyniki notowane są w północnej i zachodniej części 

województwa. Najniższe wynagrodzenie w województwie oferuje powiat kłobucki  

– niespełna 2,6 tys. złotych. Równie niskie pensje występują na terenie powiatów: 

wodzisławskiego, pszczyńskiego oraz cieszyńskiego. Najsłabiej z miast na prawach 

powiatu wypadają Świętochłowice z kwotą w wysokości 2755 złotych. Podobny 

rozkład prezentują również wcześniej opracowane dane dla 2008 roku (Sitek, 2010b).  

Liderem wysokości płac jest Jastrzębie-Zdrój, gdzie przeciętne 

wynagrodzenie sięga 6,3 tys. złotych. Miasto to znacznie wyprzedza Katowice, gdzie 

średnia pensja kształtuje się na poziomie 5,0 tys. złotych. Warto zaznaczyć, że wynik 

Jastrzębia-Zdrój jest najlepszy w kraju, Katowice zaś w układzie ogólnopolskim 

zajmują miejsce 3. Jastrzębie-Zdrój zawdzięcza tak wysokie wynagrodzenia sekcji 

górnictwo, w której według GUS przeciętne wynagrodzenie to kwota 6,6 tys. zł  

w 2011 r. Z drugiej strony miasto to ma najniższą liczbą podmiotów gospodarczych 

na 10 tys. mieszkańców. Odwrotność tych relacji dotyczy powiatu cieszyńskiego, 

który jako obszar wykazujący wysoką aktywność gospodarczą, posiada relatywnie 

niskie wynagrodzenia. Przyczyną tego stanu rzeczy są prawdopodobnie liczne małe 

przedsiębiorstwa z sektora usługowego.  

Niestety mankamentem miary przeciętnego wynagrodzenia jest fakt, iż dane 

GUS obejmują wyłącznie wynagrodzenia w podmiotach liczących powyżej 9 osób.  

W efekcie czym większy udział podmiotów małych do 9 osób tym bardziej 

nieprecyzyjna informacja. Rozkład przestrzenny wyników wskazuje, że podstawowa 

linia podziału biegnie między miastami na prawach powiatu i powiatami, na korzyść 

tych pierwszych. Skala rozpiętości jest znaczna i wynosi blisko 150% pomiędzy 

skrajnymi jednostkami.  

Niski poziom wynagrodzeń może świadczyć o małej rentowności firm  

z poszczególnych regionów województwa. Fakt ten będzie mieć swoje przełożenie 

na wielkość popytu lokalnego, ograniczającego przede wszystkim poziom 

konsumpcji usług. Niski poziom dochodów może ograniczać możliwość akumulacji 

kapitału, co w dużej mierze hamuje możliwość zainicjowania własnej działalności 

gospodarczej.  
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4.4.2. KONDYCJA FINANSOWA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH  

 

Inwestycje stanowią bardzo wrażliwy parametr gospodarki, utożsamiany  

z polityką rozwoju firm. Strumień środków na inwestycje jest składową PKB. 

Wyższa wartość inwestycji jest dobrym prognostykiem, ponieważ może przyczynić 

się do zwiększania konkurencyjności podmiotu oraz wielkości wytwarzania  

i zatrudnienia. Miara ta posiada znaczną zmienność czasową i przestrzenną,  

i uchodzi za barometr koniunktury gospodarczej.  

Rozkład natężenia inwestycji w województwie śląskim wykazuje bardzo 

wyraźną dychotomię przestrzenną. Zdecydowane największe inwestycje 

skoncentrowane są w obszarze od Jastrzębia-Zdrój poprzez powiaty: pszczyński, 

bieruńsko-lędziński, mikołowski, Tychy do Katowic (ryc. 4.6). Ponadto w czołówce 

mieszą się jeszcze Gliwice, Rybnik oraz Bielsko-Biała. Niekwestionowanym liderem 

nakładów jest Jastrzębie-Zdrój. Najsłabsze wyniki uzyskuje cała północna cześć 

województwa za wyjątkiem samej Częstochowy. Również na południu słabo 

wypadają powiaty cieszyński i bielski.  

Powyższy rozkład przestrzenny można tłumaczyć lokalizacją dużych 

zakładów przemysłowych z sektora wydobywczego oraz branży motoryzacyjnej. 

Występowanie mniejszej liczby podmiotów o dużej skali wielkości powoduje,  

że wartość przeliczeniowa na jednostkę jest wysoka. Niezależnie jednak od tej 

przesłanki na obszarach tych inwestowane są duże środki, co powinno wpływać 

stabilizująco na rynek pracy. Przedsiębiorstwa podejmują wysiłek inwestycyjny, 

przewidując dalszy rozwój i zakładając pozytywny przebieg koniunktury rynkowej, 

przynajmniej w swojej branży.  

O stanie rynku pracy świadczy kondycja finansowa podmiotów 

gospodarczych. Ze względu na brak danych świadczących o rentowności, płynności 

czy poziomie zadłużenia, o kondycji firm wnioskować można także w oparciu  

o pochodną jaką jest wielkość podatku CIT płaconego przez przedsiębiorstwa. 

Posłużono się zestawieniem dwóch składowych, analizą stanu wyrażonego kwotą 

podatku CIT przypadającą na 1 firmę oraz dynamiką wpływów z CIT-u w latach 

2008–2011 do budżetów gmin. Należy pamiętać, że projekcja tego wskaźnika, zależy 

w dużej mierze od struktury podmiotów gospodarczych w danym powiecie.  

Najlepiej przedstawiała się sytuacja Jastrzębia-Zdroju, Katowic oraz Bielska-

Białej, gdzie na jeden podmiot przypada ponad 70 tys. zł podatku w 2011 roku, przy 

czym w Jastrzębiu było to aż 110 tys. zł. Właśnie w tym przypadku można 

przypuszczać, że dominacja dużego podmiotu jakim jest JSW, mogła istotnie 

zawyżyć ten wynik.  
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Ryc. 4.6. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. oraz poziom podatku CIT w 2011 r. 

w przeliczeniu na 1 podmiot gospodarczy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Z kolei najsłabiej wypadały powiaty: Ruda Śląska, gliwicki, wodzisławski oraz 

Żory. W przypadku tych obszarów wpływy z CIT oscylowały w granicach  

10 tys. złotych na jednostkę. Ponadto niskie wpływy z tego podatku w przeliczeniu 

na podmiot odnotowały jednostki z północnej części województwa oraz powiat 

będziński i Świętochłowice. Średnio w województwie wartość ta wynosiła 30,8 tys. zł 

i była bardzo zbliżona do wartości krajowej, która w 2011 r. wyniosła 31,2 tys. zł.  

Dynamika wpływu z CIT dostarcza informacji o zmianach które zanotowano 

w ostatnich 4 latach. W przypadku ośmiu powiatów, z czego trzy to miasta na 

prawach powiatu odnotowano łączny wzrost wpływów o przeszło 20%, przy czym 

w Jastrzębiu-Zdroju było to przeszło 400%, w pszczyńskim 265% oraz w Rybniku 

blisko 90%. Z drugiej strony pojawiają się powiaty, gdzie wielkość wpływów z CIT 

radykalnie spadła powyżej 20%. Do tej grupy zaliczyć można 12 powiatów, z czego  

4 to miasta na prawach powiatu. Największy regres wystąpił w Dąbrowie Górniczej  

i Świętochłowicach ponad 80%. Generalnie spadek wpływów z CIT dotyczył 

powiatów położonych bardziej peryferyjnie, z północnej i południowej części 

województwa.  

Nie można jednak w całości przełożyć tych zmian na koniunkturę, gdyż 

poziom płaconych podatków może zależeć też od zmian organizacyjnych, czy zmian 

w systemie fiskalnym. Jest jednak charakterystyczne, że w przypadku podatku CIT 

obserwujemy duże wahania wielkości wpływów w poszczególnych latach, jak 

również duże różnice występują pomiędzy badanymi powiatami. W skali całego 

województwa zanotowano przyrost wpływu z CIT-u na poziomie 1,2%, co jest 

wynikiem znacznie lepszym niż średnia krajowa, która zmalała w alogicznym 

okresie o 13%.  

W układzie subregionów najkorzystniej sytuacja ma się w podregionie 

rybnickim, gdzie zanotowano wzrost o 112% oraz podregionie tyskim +50%. Istotny 

ubytek wpływów z CIT dotknął subregion bielski -6% oraz sosnowiecki -65%. 

Praktycznie bez zmian pozostała wielkość podatku CIT w podregionie 

częstochowskim oraz bytomskim. 

 

4.4.3. RYNEK PRACY W ŚWIETLE RUCHLIWOŚCI PRZESTRZENNEJ ORAZ STRUKTURY WIEKU 

LUDNOŚCI 

 

 Stronę podażową rynku pracy wyrażają zasoby ludzkie. Zaczący wpływ na 

rynek pracy ma ruchliwość przestrzenna ludności oraz struktury wieku. 

Podstawową deteminantą jest udział ludność w wieku produkcyjnym, która 

potencjalnie stanowi zasób siły roboczej. Większy odsetek ludzi w wieku 
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produkcyjnym wpływa pozytywnie na możliwości wytwórcze regionu.  

W przypadku jednak niedoboru miejsc pracy, może generować wzrost stopy 

bezrobocia.  

Powiaty dysponujace większym udziałem ludności w wieku produkcyjnym 

skoncentorwane są w pasie centralnym województwa. Obejmuje to głównie miasta 

na prawach powiatu tj. Żory, Tychy i Dąbrowa Górnicza. Najniższy udział ludności 

w tej kategorii wieku dotyczy Chorzowa, Jastrzębia-Zdroju i powiatu żywieckiego  

(ryc. 4.7).  

Saldo migracji jest wyrazem postrzegania atrakcyjności danego obszaru. 

Ważym powodem migracji jest chęć podjęcia lub poszukiowania pracy. Niemnej 

jednak, współczęśnie saldo migracji może być a w dużej mierze jest odbiciem efektu 

procesów suburbanizacji. W skali województwa najkorzystniejsze saldo migracji 

posiada powiat bielski, mikołowski oraz częstochowski. Największy ubytek 

migracyjny dotyczy Jastrzębia-Zdroju, Żor oraz miast z konurbacji katowickiej 

(szerzej rozdział 2). Migracje istotnie zmieniają również strukturę wieku, gdyż 

główna grupa migrantów to ludzie młodzi w wieku produkcyjnym.  

Ważnym elementem wpływającym na możliwość podjęcia pracy jest tzw. 

grupa osób zależnych, wymagających stałej opieki i wsparcia. Należą do tej grupy 

dzieci oraz osoby starsze. Przyjęto, że jako podstawę oceny będzie stanowić grupa 

dzieci w wieku 0–4 lata oraz osoby w wieku powyżej 80 roku życia. Nie podlega 

raczej dyskusji potrzeba sprawowania opieki nad dziećmi do lat 4, natomiast stan 

osób w wieku 80+ może być różny i niekoniecznie wymagają one stałej opieki. 

Założono jednak, że wyższy udział osób w tej kategorii wiekowej zwiększa 

prawdopodobieństwo wystąpienia takiej potrzeby. 

Obciążenie wskazanymi kategoriami ludności rozkłada się dosyć 

charakterystycznie i ma związek ze strukturą wieku ludności. Duży odsetek dzieci 

do lat 4 dotyczy powiatów skoncentrowanych w południowej i środkowej części 

województwa, pomiędzy powiatami: rybnickim i bieruńsko-lędzińskim oraz 

cieszyńskim i bielskim na południu. Z kolei wyższy odsetek ludzi starszych zaznacza 

się w dużych miastach części centralnej oraz północnej części województwa.  

Do grupy tej zaliczają się też Żywiecczyzna i Bielsko-Biała na południu.  

Powiaty na których terenie występuje wyższy odsetek dzieci, posiadają lepsze 

pespektywy działania sytemu oświaty, a w horyzoncie około 20 lat zapewniają 

wyższy dopływ osób na rynek pracy. Patrząc z drugiej strony na to zagadnienie 

można przyjąć, że grupy osób w tym wieku, będą generować popyt na usługi 

opiekuńcze, co nie jest bez znaczenia dla rynku pracy. 
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Ryc. 4.7. Klasyfikacja powiatów w zakresie procesów migracji oraz struktur wieku 

ludności w 2011 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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4.5. TYPOLOGIA PRZESTRZENNA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
 

Celem prezentowanej typologii jest wyróżnienie grup powiatów 

województwa śląskiego o podobnym wymiarze oraz strukturze bezrobocia. 

Klasyfikacja ta nie jest zestawieniem wszelkich dostępnych statystyk, a jedynie 

opiera się o wybrane markery problemu, które pozwalają na identyfikowanie 

najbardziej istotnych wątków. Wiodący akcent został położony na kwestie 

zróżnicowań przestrzennych.  

Delimitacja obszarów o szczególnie niekorzystnych charakterystykach 

bezrobocia przebiega w procedurze dwuetapowej. Poziom pierwszy – przesiewowy, 

stanowi zasadnicza wielkość zjawiska oparta o stopę bezrobocia w skali powiatów. 

Podstawą takiej konstrukcji jest fakt uznania za nadrzędną realną wielkość zjawiska 

wyrażoną stopą bezrobocia. Stanowi ona filtr dla pozostałych struktur.  

Niezależnie jednak od wymienionego kryterium brzegowego, wskazania 

wynikające ze struktury bezrobocia są istotne i należy brać je pod uwagę nawet jeśli 

stopa bezrobocia na danym terenie jest niska. W tych jednak przypadkach znaczenie 

odstępstw lub przekroczenie założonych progów jest mniej istotne, gdyż nie 

powoduje aż tak groźnych konsekwencji. Niekorzystne parametry struktur 

bezrobocia stanowią doskonałą podstawę do utrwalenia wysokiej stopy bezrobocia.  

Szczegółowa identyfikacja najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy bazuje na 

wskaźnikach dotyczących; 

− struktur bezrobocia, 

− oraz poza strukturalnych wymiarów bezrobocia. 

Pierwszy z modułów opiera się o wybrane wskaźniki reprezentujące strukturę 

bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy, strukturę płci, wieku 

i wykształcenia bezrobotnych. Dotyczą one następujących kategorii: 

1. Udziału bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy. 

2. Udziału bezrobotnych z najniższymi kwalifikacjami (wykształcenie gimnazjalne 

lub niższe). 

3. Zaburzonej struktury płci bezrobotnych, wyrażającej się dysproporcją jednej 

z płci. 

4. Udziałem osób w wieku 55+ w grupie bezrobotnych. 

Drugą składową stanowią wskaźniki pokazujące inny wymiar bezrobocia, 

wykraczający poza układ struktur. Obejmuje on następujące elementy: 

1. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego. 

2. Podaż ofert pracy.  
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3. Peryferyjność położenia rynków, określającą dostępność czasową do ośrodków 

usługowych wyższego rzędu. 

Kwestią dyskusyjną jest poziom terytorialny prowadzonej analizy. Wydaje się, 

że najbardziej odpowiedni jest poziom powiatowy NTS-4. Wynika to z organizacji 

instytucji rynku pracy oraz dostępnych danych, które są pochodną takiej właśnie 

organizacji. Z merytorycznego punktu widzenia warto prowadzić również analizy 

na poziomie gminnym w celu uchwycenia pewnych odchyleń i specyfiki, która na 

poziomie powiatowym zostaje zatarta.  

Kolejną kwestią w konstrukcji modelu zjawisk bezrobocia jest wpływ 

zmienności i dynamiki zjawiska. W celu wyeliminowania przypadkowości, do 

analizy cech o dużej zmienności czasowej posłużono się wartościami średnimi dla 

kilku lat. Sprawdzono również trwałość układów bezrobocia w okresie lat  

2004–2012. Kierując się zasadą, że sytuacja aktualna jest istotniejsza od stanów 

notowanych w przeszłości zdecydowano, że układ zjawisk prezentowany jest  

z punktu widzenia najnowszego profilu czasu. Prezentowane dane dotyczą wartości 

średniorocznych, co ze względu na sezonowości zjawiska wydaje się najbardziej 

uzasadnione. 

Podział zbioru i wyznaczenie klas, został oparty o proste mierniki statystyki 

opisowej. Celem wyróżnienia grup typologicznych było wskazanie miejsc i sytuacji 

wyjątkowo niekorzystnych z punktu widzenia badanego problemu. Poziom wartości 

granicznych ustalano zatem w taki sposób, aby eksponować te szczególnie 

problematyczne obszary. Przyjęta zasada względności odnosi się zatem do poziomu 

województwa śląskiego. W przypadku rozpatrywania innej grupy obiektów, 

przyjęte poziomy graniczne mogłyby być inne.  

 

Stopa bezrobocia. W latach 2004–2012 obserwujemy zmienność wielkości 

stopy bezrobocia w województwie śląskim. Lata 2004–2008 cechuje regularny spadek 

bezrobocia, zaś po roku 2008 odnotowywany jest stały wzrost stopy bezrobocia  

(ryc. 4.9). Wartość średnia bliższa jest wartościom minimalnym, co świadczy  

o większym udziale (wadze) jednostek z niższą stopą bezrobocia. Rozpiętość 

wartości utrzymuje się na właściwie stałym poziomie, przy czym w latach 2004–2006, 

kiedy poziom zjawiska był wyższy różnice też były większe.  

Rozkład przestrzenny stopy bezrobocia w województwie śląskim wykazuje 

wyraźną trwałość. Pomimo zmiany stopy bezrobocia, zarówno o charakterze 

wzrostu jak i spadku, zbiór powiatów które wyróżniają się odpowiednio niską jak 

i wysoką stopą bezrobocia wykazuje dużą stabilność.  
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Ryc. 4.8. Poziom stopy bezrobocia według powiatów w województwie śląskim 

w latach 2004–2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Grupa powiatów o najniższej stopie bezrobocia obejmująca dla każdego roku 

pierwszą 10 obejmuje zaledwie 12 jednostek, przy czym 9 z nich zawsze zaliczało się 

do tej grupy (tab. 4.5). Powiat mikołowski wypadł z dziesiątki w roku 2006 i 2007, 

zaś Jastrzębie-Zdrój tylko w 2012 roku kwalifikowało się w czołowej grupie. Powiat 

żywiecki kwalifikował się w pierwszej 10 tylko w roku 2006–2007, po czym sytuacja 

się zdecydowanie pogorszyła i jednostka ta pojawiała się w latach 2008–2012  

w grupie o najwyższej stopie bezrobocia. Ranking zawsze otwiera miasto Katowice 

z najniższą stopą bezrobocia, z kolei miejsca 2–4 zajmuje powiat bieruńsko-lędziński, 

Bielsko-Biała oraz Tychy.  

Układ pierwszej dziesiątki powiatów o najwyższej stopie bezrobocia również 

jest stabilny, przy czym wykazuje większe odchyłki niż grupa najlepszych obszarów. 

Łącznie w okresie ostatnich 9 lat znalazło się w tej grupie 15 powiatów, z czego  

5 powiatów trwale klasyfikowało się w pierwszej dziesiątce (tab. 4.6). W 2012 r. 

najwyższa stopa bezrobocia 20,4% odnotowana została w powiecie częstochowskim, 

który wykazuje regularnie tendencje do coraz gorszej pozycji. Drugie miejsce zajmuje 

Bytom, który należy do ścisłej czołówki problemowych rynków pracy. Zła sytuacja 

dotyczy całej północno-wschodniej części województwa z takimi powiatami jak 

myszkowski, zawierciański czy w nieco mniejszym stopniu powiat będziński.  

Z grupy miast na prawach powiatu zła sytuacja dotyczy głównie Świętochłowic oraz 

Piekar Śląskich. Aktualnie w gronie najsłabszych znajduje się Sosnowiec lokowany 

na 9-10 pozycji. Problematycznymi rynkami pracy były również Zabrze, Chorzów 

i Jaworzno, ale od 2009 roku miasta te nie należą już do grupy 10 najsłabszych. 
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Tab. 4.5. Pierwsza dziesiątka powiatów mających najniższą stopę bezrobocia  

w latach 2004–2012 

Powiat* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Katowice 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Powiat bieruńsko-lędziński 3 3 3 4 2 2 2 2 2 

Bielsko-Biała 2 2 2 2 8 5 4 4 3 

Tychy 5 4 4 2 3 3 3 3 4 

Gliwice 7 6 6 5 5 7 6 5 5 

Powiat pszczyński 4 4 5 8 4 4 4 6 6 

Powiat mikołowski 8 10     7 6 6 7 7 

Rybnik 8 8 7 7 6 8 8 9 8 

Powiat raciborski 6 7 8 6 10 10 9 8 9 

Ruda Śląska 10 9 9 9 9 9 10 10 10 

Jastrzębie-Zdrój                 10 

Powiat żywiecki     10 10           

* – powiaty zostały uszeregowane według rosnącej stopy bezrobocia w 2012 roku 

Uwaga: podwójnie występujące numery świadczą o istnieniu identycznych wyników  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tab. 4.6. Pierwsza dziesiątka powiatów mających najwyższą stopę bezrobocia  

w latach 2004–2012 

Powiat* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Powiat częstochowski   7 5 5 3 4 4 3 1 

Bytom 3 2 2 3 4 3 1 1 2 

Powiat myszkowski 9 9 6 2 1 1 2 2 3 

Powiat zawierciański 4 5 3 1 2 2 5 4 4 

Świętochłowice 1 1 1 10 8 5 3 5 5 

Piekary Śląskie     10 6 7 8 6 6 6 

Powiat żywiecki           10 8 9 6 

Powiat będziński  5 4 4 4 6 6 6 7 8 

Sosnowiec 8 10     10 9 9 10 9 

Powiat kłobucki                 10 

Siemianowice Śląskie 2 3 8 7 5 7   7   

Powiat lubliniecki             10     

Zabrze 7 8 7 9 8         

Jaworzno 10     9           

Chorzów 6 6 9             

* – powiaty zostały uszeregowane według malejącej stopy bezrobocia w 2012 roku 

Uwaga: podwójnie występujące numery świadczą o istnieniu identycznych wyników 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W świetle powyższych zestawień zbiór powiatów postanowiono podzielić na 

trzy poziomy o: 

− wysokiej stopie bezrobocia powyżej 14%, utożsamianej z obszarami 

najbardziej problemowymi, 

− oraz dwie grupy o średniej stopie bezrobocia 10-14% i niskim bezrobociu na 

poziomie niższym niż 10% (tab. 4.7). 

 

Analiza struktur bezrobocia. Wskaźnik bezrobocia długoterminowego tzw. 

strukturalnego powyżej 12 miesięcy często pojawia się w literaturze tematu jako 

indykator badanego problemu. Wynika to z faktu negatywnych skutków 

finansowych oraz społecznych długotrwałego pozbawienia pracy. Powoduje  

to zubożenie gospodarstw domowych dotkniętych tym problemem, eskalując 

napięcie, apatie prowadząc często do demobilizacji oraz depresji. Wyliczanie 

dalszych konsekwencji nie jest potrzebne, gdyż następstwa te są łatwo 

przewidywalne i nie są dyskusyjne.  

Wysoki odsetek pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy większości 

przypadków pokrywa się z obszarami o wyższej stopie bezrobocia. Trudniejsza 

sytuacja na rynku pracy z wyższą stopą bezrobocia przekłada się na trwałość 

bezrobocia, co potwierdza współczynnik korelacji na poziomie 0,52.  

Przyjęto za poziom graniczy udział takiego bezrobocia na poziomie 34% lub 

większym. Obejmuje on tereny północne szczególnie powiat częstochowski, 

myszkowski, lubliniecki, tarnogórski, zawierciański oraz Częstochowę (ryc. 4.9). 

Druga grupa gmin z wysokim udziałem bezrobocia strukturalnego obejmuje 

południową część województwa: powiat żywiecki, bielski oraz Bielsko-Białą. Skrajna 

wartość udziału bezrobocia powyżej 12 miesięcy dotyczy gminy Bytom i wynosi 

40,5%, z kolei najniższy udział bezrobocia długoterminowego przypada w Rudzie 

Śląskiej -16,2%.  

Często problemy na rynku pracy wynikają z niewłaściwego poziomu 

wykształcenia i kwalifikacji. Statystyka bezrobocia dostarcza nam kompletnej 

informacji na temat struktur osób bezrobotnych, w tym wykształcenia. Można uznać, 

że największy problem ze znalezieniem pracy, będą mieć osoby najsłabiej 

wykształcone, a zatem ich wyższy udział w strukturze będzie zjawiskiem 

niekorzystnym. Identyfikacja tej grupy będzie opierać się o osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym lub niższym. Opierając się na rozkładzie tego zjawiska a także 

statystyce opisowej, w skali województwa za poziom krytyczny uznano próg 31%, 

przy średniej wojewódzkiej na poziomie 27,5%.  
 



 

 214

 
 

Ryc. 4.9. Specyfika struktury bezrobotnych w układzie powiatów woj. śląskiego  

w 2012 roku na tle stopy bezrobocia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tab. 4.7. Specyfika bezrobocia w powiatach województwa śląskiego 
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A 

Powiat częstochowski 20,4 10,5 0,3 39,1% 25,0% 13,2% 48,5% 
Powiat m.Bytom 20,0 9,8 1,9 40,5% 39,9% 13,3% 56,5% 
Powiat myszkowski 19,8 10,9 0,1 38,6% 23,5% 12,3% 49,9% 
Powiat zawierciański 18,0 10,2 1,3 37,2% 18,3% 12,1% 50,3% 
Powiat m.Świętochłowice 17,8 7,3 10,3 27,8% 40,9% 14,1% 60,0% 
Powiat żywiecki 16,0 9,0 0,3 35,9% 23,2% 10,9% 50,5% 
Powiat m.Piekary Śląskie 16,0 7,9 5,3 33,1% 28,1% 10,7% 59,0% 
Powiat będziński  15,9 8,3 0,2 32,0% 31,3% 14,9% 54,2% 
Powiat m.Sosnowiec 15,1 8,3 2,1 27,6% 25,3% 15,4% 53,9% 
Powiat kłobucki 14,4 8,6 1,2 30,0% 22,4% 10,8% 45,8% 
Powiat m.Siemianowice Śl. 14,3 6,8 5,1 19,3% 31,9% 12,4% 55,2% 

B 

Powiat m.Zabrze 13,8 7,1 3,8 29,1% 41,2% 10,9% 57,1% 
Powiat lubliniecki 13,6 7,1 2,2 38,0% 26,2% 10,5% 53,5% 
Powiat m.Częstochowa 13,5 10,3 0,3 39,5% 25,0% 18,5% 49,2% 
Powiat m.Dąbrowa G. 12,8 8,7 2,9 26,7% 22,0% 17,2% 52,3% 
Powiat rybnicki 12,5 4,3 0,7 26,0% 30,9% 10,0% 63,5% 
Powiat tarnogórski 12,0 6,7 1,8 37,2% 24,6% 10,6% 55,8% 
Powiat m.Chorzów 11,9 6,9 1,2 24,4% 41,2% 13,2% 55,1% 
Powiat m.Jaworzno 11,6 5,6 2,6 21,3% 20,1% 10,8% 57,8% 
Powiat wodzisławski 11,2 5,4 1,0 26,8% 25,3% 8,7% 64,9% 
Powiat bielski 11,0 5,9 1,3 34,2% 21,4% 13,2% 53,8% 
Powiat m.Żory 11,0 4,8 1,3 16,9% 26,3% 12,6% 62,9% 
Powiat cieszyński 10,8 6,7 1,7 33,1% 25,0% 13,0% 51,8% 
Powiat gliwicki 10,5 5,1 1,1 31,9% 28,7% 10,9% 58,6% 

C 

Powiat m.Mysłowice 9,7 5,7 2,9 22,3% 24,7% 10,4% 61,5% 
Powiat m.Ruda Śląska 9,0 4,6 2,7 16,2% 32,7% 9,7% 59,2% 
Powiat m.Jastrzębie-Z. 9,0 6,6 4,7 27,4% 29,2% 7,2% 65,0% 
Powiat raciborski 8,5 4,2 2,2 30,1% 30,6% 13,5% 59,8% 
Powiat m.Rybnik 8,3 5,0 1,4 25,2% 30,0% 10,9% 66,1% 
Powiat mikołowski 8,1 5,2 10,8 29,9% 18,9% 13,9% 55,4% 
Powiat pszczyński 7,4 4,7 1,9 26,1% 24,8% 10,1% 60,8% 
Powiat m.Gliwice 7,3 6,1 6,1 29,3% 30,2% 16,1% 53,0% 
Powiat m.Tychy 6,9 5,0 7,3 21,3% 20,5% 17,3% 57,4% 
Powiat m.Bielsko-Biała 6,7 6,0 2,1 34,6% 23,7% 16,9% 53,6% 
Powiat bieruńsko-lędziński 5,9 4,1 2,6 19,0% 20,3% 10,3% 60,4% 
Powiat m.Katowice 5,2 5,5 4,8 29,1% 31,1% 13,7% 52,2% 

st
at

ys
ty

ka
 

max 20,4 10,9 10,8 40,5% 41,2% 18,5% 66,1% 
min 5,2 4,1 0,1 16,2% 18,3% 7,2% 48,7% 
rozpiętość  15,2 6,8 10,7 24,3 pkt. % 22,9 pkt.% 11,3 pkt. % 20,3 pkt.% 
kwartyl 1 8,9 5,2 1,2 25,8% 23,4% 10,7% 52,8% 
mediana 11,8 6,7 2,0 29,2% 25,3% 12,4% 55,6% 
kwartyl 3 14,6 8,3 3,1 34,3% 30,6% 13,7% 59,9% 

ŚLĄSKIE  11,1 6,9 2,3 31,3% 27,5% 13,2% 54,7% 
POLSKA 13,4 8,7 1,1 35,4% 27,3% 12,5% 51,4% 

* – dotyczy średniej za lata 2009–2012. Pola zakolorowane oznaczają wielkości zaznaczone na ryc. 4.9 i ryc. 4.10. 
Powiaty uporządkowano według malejącej wartości stopy bezrobocia. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan danych 2012 rok 
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Grupa bezrobotnych z niskim poziomem wykształcenia w województwie 

śląskim koncentruje się głównie w centrum konurbacji katowickiej i obejmuje takie 

miasta jak Chorzów, Zabrze, Świętochłowice oraz Bytom. Warto dodać, że Katowice 

również należą do miast o tej charakterystyce bezrobocia, ale może wynikać to  

z najniższej stopy bezrobocia w skali całego województwa, co szybko modeluje 

strukturę bezrobotnych.  

Wysoki udział tej grupy bezrobotnych w dużych ośrodkach konurbacji 

katowickiej oraz aglomeracji rybnickiej jest prawdopodobnie efektem 

restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, który absorbował ludzi z niskim poziomem 

wykształcenia. Stosunkowo mały udział tej grupy bezrobotnych występuje 

w północnej części województwa, którą charakteryzuje wiele innych niekorzystnych 

parametrów bezrobocia. Wręcz odwrotnie, notuje się tam najwyższy udział osób 

z wykształceniem wyższym.  

Następny poziom strukturalny dotyczy udziału osób w wieku 55+ w grupie 

osób bezrobotnych. Jest to grupa wymagająca szczególnego wsparcia na rynku 

pracy, która często nie potrafiąc odnaleźć się na rynku pracy rezygnuje z aktywności 

zawodowej. Warto podkreślić, że zarówno w województwie jak i w kraju udział tej 

grupy regularnie rośnie, co m.in. można tłumaczyć osiągnięciem tego wieku przez 

ludzi urodzonych w okresie wyżu demograficznego lat 50. XX wieku. I tak  

w 2000 r. udział takich osób w województwie wynosił 1,9%, aby w roku 2012 

osiągnąć poziom 13,2%. Rozkład powiatów z wysokim udziałem tej grupy osób 

koncentruje się w starzejących się miastach konurbacji katowickiej, a także  

w Bielsku-Białej i Częstochowie. W tym ostatnim mieście ma swoje maksimum na 

poziomie 18,5%. Najniższą wartość odnotowano w Jastrzębiu-Zdroju, ośrodku  

o relatywnie bardzo młodej strukturze wieku. Rozkład przestrzenny wartości tego 

wskaźnika nie wiąże się bezpośrednio z wysokością bezrobocia jako takiego.  

Ostatni poziom analizy bezrobocia dotyczy udziału płci w strukturze. W skali 

całego województwa 54,7% osób bezrobotnych stanowią kobiety (tab. 4.7). Rynek 

pracy w dużej mierze oparty na przemyśle (udział tego sektora jest na poziomie 

wyższym niż średnia krajowa) daje większą szansę mężczyznom na znalezienie 

pracy. Dysproporcja w strukturze płci osób bezrobotnych jest symptomem 

problemów, a zarazem oddaje charakter rynku. Uznano za granice zwichnięcia 

struktury płci, sytuację w której udział kobiet lub mężczyzn w grupie bezrobotnych 

wynosi ponad 60%.  

Zidentyfikowano 8 powiatów spełniających to kryterium, przy czym 

wszystkie dotyczyły przewagi udziału kobiet. Problem dysproporcji wyrażający się 

ponad 60% udziałem kobiet w populacji bezrobotnych występuje w podregionie 

rybnickim oraz tyskim. 
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Na poziomie gminnym kryterium przekraczało 21 gmin, z czego  

19 przypadków dotyczyło przewagi udziału kobiet i dwie sytuacje kiedy to w grupie 

bezrobotnych przeważali mężczyźni. Sytuacje nadwyżki bezrobotnych mężczyzn 

dotyczył gminy Wisła i Przyrów. Obie jednostki cechuje wysoki udział usług.  

 

Poza strukturalne wymiary bezrobocia. Drugą składową typologii bezrobocia 

w województwie śląskim jest analiza poza strukturalnych wymiarów bezrobocia. 

Bazuje ona na trzech miernikach, w tym jednym wyrażającym dostępność czasową 

obszarów.  

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego odnoszący liczbę bezrobotnych do 

liczby osób w wieku produkcyjnym jest bardzo wartościowym miernikiem. Biorąc 

pod uwagę fakt trudności z określeniem liczby pracujących, może okazać się miarą 

bardziej precyzyjną. Oczywiście jest on mocno powiązany ze stopą bezrobocia, 

o czym świadczy współczynnik korelacji na poziomie 0,83. Niestety potwierdza to 

również przestrzennie stopę bezrobocia z dominacją części północnej, Żywiecczyzny 

oraz Bytomia (ryc. 4.10). Przy średniej dla województwa na poziomie 6,9, w 2012 r. 

jako wartość krytyczną przyjęto poziom 9,0.  

Liczba ofert pracy, jako miernik szans i możliwości opuszczenia szeregów 

bezrobotnych w województwie śląskim jest silnie zróżnicowana i waha się od  

0,1 w powiecie myszkowskim do 10,8 ofert na 100 bezrobotnych w powiecie 

mikołowskim. Dla wyrównania wahań przyjęto do analizy wartość średnią dla lat 

2009–2012. Rozkład wartości wskazuje, że najniższa podaż ofert pracy przypada na 

powiaty o najwyższym bezrobociu. W sytuacji dużej liczby osób bezrobotnych liczba 

oferowanych miejsc pracy jest w przeliczeniu mała. 

Ostatnim elementem branym pod uwagę jest kwestia niekorzystnego 

położenia, polegająca na oddaleniu od najważniejszych miast i ośrodków rozwoju. 

Parametr ten został przyjęty za Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

Za wartości krytyczne uznano najbardziej niekorzystne granice wyrażające się 

dojazdem powyżej 60 minut do miast wojewódzkich, powyżej 40 minut do 

powiatów grodzkich oraz powyżej 20 minut do miast powiatowych. Tak ustalone 

granice przekracza łącznie 12 gmin i są to: Koniecpol, Lelów, Szczekociny, 

Żarnowiec, Lipe na północy oraz Koszarawa, Jeleśnia, Rajcza, Ujsoły, Milówka, 

Węgierska Górka i Istebna na południu. Jednostki te wchodzą w skład 5 powiatów: 

częstochowskiego, kłobuckiego, zawierciańskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. 
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Ryc. 4.10. Specyfika poza strukturalnych wymiarów bezrobocia w układzie 

powiatów województwa śląskiego w 2012 roku na tle stopy bezrobocia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Odległość od większych ośrodków należy traktować jako ograniczenie 

dostępu do rynku pracy ośrodków wyższej rangi, ze względu na rosnący czas a wraz 

z nim koszt dojazdu. Szczególnie czynnik ten jest ograniczeniem dla osób o niskich 

kwalifikacjach, które nie mogą liczyć na wysokie uposażenie. W przypadku takich 

osób koszty dojazdu są zbyt wysokie w stosunku do potencjalnego wynagrodzenia, 

co prowadzi do ograniczenia mobilności tej grupy osób.  

 

Typologia bezrobocia w województwie śląskim. Bezrobocie jako problem 

społeczny i ekonomiczny wykazuje znaczne zróżnicowanie ilościowe oraz 

przestrzenne. Nakładając powyższe statystyki można wskazać najbardziej 

problemowe miejsca. Niewątpliwie jako podstawę trzeba przyjąć stopę bezrobocia, 

traktując ją jako filtr do pozostałych struktur.  

Z istotnych relacji współzależności liczonych z całości zbioru 36 powiatów, 

można wskazać związek między stopą bezrobocia a wskaźnikiem bezrobocia 

rejestrowanego, a także wprost proporcjonalny wpływ tych mierników na 

długotrwałe bezrobocie. Generalnie odwrotnie proporcjonalne zależności do 

wysokości bezrobocia oraz bezrobocia długoterminowego wykazuje odsetek kobiet 

w grupie bezrobotnych.  

Podsumowując można dojść do wniosku, że kwestie parametryzacji 

i różnicowania rynków pracy w oparciu o stopę bezrobocia, wskaźnik bezrobocia czy 

liczbę ofert pracy nie dostarcza istotnych wiadomości. Największy ładunek 

informacji zawiera stopa bezrobocia, a pozostałe elementy są już tylko bliższą lub 

dalszą pochodną jej rozkładu. O wiele ciekawsze wnioski płynną z analizy 

elementów struktury bezrobocia. Jak się okazuje, nie są tak powiązane ze stopą 

bezrobocia, a zatem pewne niekorzystne zjawiska mogą pojawiać się w różnych 

powiatach nawet tych, które na rynku pracy wypadają dobrze (tab. 4.8). 

Prawdopodobnie elementy te w większym stopniu zależą od zachodzących 

procesów demograficznych i społecznych, ewentualnie są odbiciem gospodarki, 

której specyfika jest mniej lub bardziej korzystna dla którejś z płci. Przykładowo 

żaden z powiatów, który wykazuje dysproporcje płci nie znalazł się  

w gronie jednostek najbardziej problemowych, a rozkład powiatów z udziałem 

bezrobotnych w wieku 55+ jest proporcjonalny między wszystkim klasami.  

W obszarze województwa identyfikuje się kilka istotnych grup powiatów 

o specyficznych relacjach stopy bezrobocia. Zgodnie z podziałem województwa na 

trzy poziomy stopy bezrobocia można wyróżnić określone typy. 
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Tab. 4.8. Tabela korelacyjna wskaźników uwzględnionych w typologii  

 Nr cechy 1  2 3 4 5 6 7 

1 1,00 

2 0,83 1,00 

3 -0,25 -0,26 1,00 

4 0,52 0,68 -0,27 1,00 

5 0,18 -0,01 0,13 -0,07 1,00 

6 0,02 0,28 0,18 0,20 -0,06 1,00 

7 -0,40 -0,69 0,17 -0,57 0,25 -0,49 1,00 
 

1. Stopa bezrobocia 

2. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego 

3. Liczba ofert pracy na 100 bezrobotnych (średnia z lat 2009–2012) 

4. Udział osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy 

5. Udział osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym  

6. Udział osób w wieku 55+  

7. Udział bezrobotnych kobiet 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Grupa A – obszary o wysokim bezrobociu. Klasa A obejmuje 11 powiatów, 

które zamieszkuje 28% ludności województwa i koncentruje 36% osób bezrobotnych. 

(ryc. 4.9, ryc. 4.10). Jednostki wchodzące w skład tej grupy tworzą zwarte 

przestrzennie grupy. Pierwsza z nich obejmuje północną część województwa, 

głównie powiaty częstochowski, myszkowski, zawierciański i kłobucki. Tutaj 

wysoka stopa bezrobocia, przekłada się również na wysoki udział bezrobocia 

długoterminowego. W grupie bezrobotnych przeważają mężczyźni, przy czym 

poziom wykształcenia jest wyższy niż w innych częściach województwa. Znaczna 

część wskazanego obszaru została również zakwalifikowana jako obszar peryferyjny. 

Dotyczy to gmin powiatu częstochowskiego, kłobuckiego oraz zawierciańskiego.  

Południe województwa obejmujące w całości powiat żywiecki oraz nieliczne 

gminy powiatu bielskiego i cieszyńskiego. Cechą wyróżniającą również jest wysoka 

stopa bezrobocia, w tym bezrobocia długoterminowego. Występuje sporo analogii 

do sytuacji z północy województwa, dotyczącej obszarów peryferyjnych oraz 

przewagi mężczyzn w grupie osób bezrobotnych.  

Następny przypadek dotyczy miasta szczególnie dotkniętego bezrobociem, 

czyli Bytomia. To miasto na prawach powiatu wykazuje wyjątkowo trudną sytuację, 

wysokiego bezrobocia, długotrwałego i o niskich kwalifikacjach. Wyróżnia się in 

minus na tle pozostałych miast konurbacji. Ogólnie wiadomo, iż jest to najcięższy 
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przypadek przekształceń gospodarczych, połączony z wielkoskalowymi problemami 

przestrzennymi.  

Kolejna grupa położona w centralnej części województwa składa się 

z Sosnowca, Piekar Śląskich, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich i powiatu 

będzińskiego. Obszar ten cechuje wysoka stopa bezrobocia, oraz wybiórcze 

przekroczenie wartości brzegowych wskaźników strukturalnych. Sosnowiec cechuje 

wysoki udział osób z kategorii 55+, w powiecie będzińskim zaś dodatkowo wysoki 

jest udział osób o niskich kwalifikacjach. W Piekarach Śląskich nie został 

zidentyfikowany żaden szczególny problem bezrobocia (ryc. 4.9 i 4.10) co pozwala 

określić ten przypadek mianem niespecyficznego bezrobocia.  

 

Grupa B – obszary o średnim bezrobociu. Obszar zachodni województwa 

śląskiego obejmujący gminy powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego identyfikowany 

jest głównie poprzez kryterium długotrwałego bezrobocia, w niektórych 

przypadkach (Toszek, Wielowieś, Zbrosławice) połączonego z wyższym udziałem 

osób o niskim wykształceniu. Powiat gliwicki nie wykazuje cech specyficznych.  

W grupie B znajdują się również miasta konurbacji katowickiej. Zabrze 

i Chorzów wyróżniają się wysokim udziałem osób o niskich kwalifikacjach, Dąbrowa 

Górnicza udziałem osób w wieku 55+. W tej klasie znajduje się także Jaworzno, które 

nie wykazuje innych problemów strukturalnych.  

Na południu województwa do grupy B zalicza się powiat cieszyńskim, 

którego fragment został uznany za obszar peryferyjny (Istebna). Powiat bielski 

cechuje wysoki udział bezrobocia długoterminowego. Powiaty położone 

w konurbacji rybnickiej tj. rybnicki, wodzisławski oraz Żory wyróżnia dysproporcja 

płci.  

 

Grupa C – obszary o niskim bezrobociu. W klasie powiatów  

o najkorzystniejszej sytuacji dominują powiaty z centralnej i południowej części 

województwa.  

Znaczna grupa obejmująca miasta Jastrzębie-Zdój, Mysłowice, Rybnik oraz 

powiaty bieruńsko-lędziński i pszczyński cechuje się nadwyżką kobiet w grupie osób 

bez pracy. Problem udziału osób starszych dotyczy Gliwic, Bielska-Białej oraz 

Tychów. Powiaty mikołowski i raciborski nie wykazują żadnej szczególnie specyfiki 

bezrobocia.  

Najkorzystniejszą sytuację posiada miasto Katowice, które jednak 

charakteryzuje się większym odsetkiem osób z niższym wykształceniem wśród 

bezrobotnych. Niewątpliwie dobry rynek pracy jakim są Katowice, oferuje miejsca 
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pracy dla kadr kwalifikowanych, przez co osoby o niskich kwalifikacjach mogą mieć 

tutaj problemy. Jak już podkreślono problem niskiego wykształcenia dotyczy wielu 

dużych ośrodków miejskich konurbacji katowickiej.  

Przygotowana typologia stanu bezrobocia według powiatów województwa 

śląskiego może być podstawą do kierowania dedykowanych form wsparcia 

zróżnicowanych terytorialnie. Zestawienie klasyfikacji rynków pracy oraz 

bezrobocia, w zakresie ilościowym i jakościowym, w układzie przestrzennym przy 

uwzględnieniu dynamiki zjawisk, daje całościowy obraz sytuacji rynku pracy.  

Interesująco prezentuje się rozkład bezrobocia w układzie miasto – wieś.  

Jak się okazuje, cechą bezrobocia w województwie śląskim jest jego miejski 

charakter. Oznacza to, że liczba osób bezrobotnych zamieszkałych w mieście,  

w stosunku do ludności miast jest wyższa aniżeli analogiczny wskaźnik na wsi. 

Najwyższa różnica występuje w podregionach: rybnickim -4,8 punktu 

procentowego, bytomskim -3,9 punktu procentowego, tyskim -3,8 punktu 

procentowego. Jedynie podregion bielski wyróżnia przewaga bezrobotnych 

z obszarów wiejskich +3,1 punktu procentowego. Relacja występująca  

w województwie śląskim jest odwrotna do tego co notowane jest na poziomie 

ogólnopolskim. Należy jednak pamiętać, że region posiada najwyższy w kraju 

wskaźnik urbanizacji sięgający blisko 80%. Ostatnie lata wykazują tendencję do 

równoważenia proporcji bezrobotnych w miastach i na wsi. Prawdopodobnie może 

być to spowodowane zwiększonym kierunkiem migracji na wieś, zbieżnym w wielu 

przypadkach z procesami suburbanizacji.  

Z jednej strony burzy to mit, że bezrobocie bardziej dotkliwie jest na 

obszarach wiejskich, z drugie jednak strony należy pamiętać, że obowiązujące 

przepisy przyczyniają się do generowania bezrobocia ukrytego w rolnictwie. Można 

jednak przypuszczać, że obszary suburbanizacji nie mają wpływu na wzrost 

bezrobocia ukrytego w rolnictwie, co wynika z charakteru osadniczego działań 

suburbanizacyjnych.  
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ROZDZIAŁ 5 

SEKTORY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE. 

CHARAKTERYSTYKA I PRÓBA PROGNOZY  
 

W opracowaniu podjęto temat sektorów deficytowych i nadwyżkowych  

w ramach rynku pracy na obszarze całego województwa śląskiego. Zasadniczym 

celem badania jest ocena stanu obecnego tych sektorów oraz prognoza deficytowości 

i nadwyżkowości na rynku pracy w najbliższej przyszłości. Rynek pracy  

w województwie śląskim stanowi jeden z kilku największych regionalnych rynków 

w Polsce, co wynika bezpośrednio z dużej liczby mieszkańców, a także znacznego 

zurbanizowania i uprzemysłowienia centralnej części województwa. 

Ocenę sektorową można, a w zasadzie należy przeprowadzić w oparciu  

o aktualną klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej 

stosowania, stanowiącą rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie 

z rozporządzeniem przyjęta klasyfikacja, stanowiąca jego załącznik, jest przede 

wszystkim narzędziem do prowadzenia badań statystycznych oraz sporządzania 

analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy (Klasyfikacja…, 2010). 

Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, usystematyzowanym zbiorem zawodów  

i specjalności występujących na rynku pracy. Dokonano w niej grupowania 

poszczególnych zawodów w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustalono ich 

symbole i nazwy (Muster, 2011). Klasyfikacja została opracowana na podstawie 

Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08, przyjętego  

w grudniu 2007 roku na Spotkaniu Ekspertów ds. Statystyki Pracy, zwołanym przez 

organ wykonawczy Międzynarodowego Biura Pracy (ILO). Zgodnie ze standardem 

ISCO-08 ustalono zasadniczy układ klasyfikacji zawodów i specjalności, kryteria 

klasyfikacyjne oraz system kodowy (Klasyfikacja…, 2010). 

Najnowszy układ klasyfikacji zawodów i specjalności w poszczególnych 

grupach obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2010 r., czyli pierwsze wyniki zostały 

podane za drugie półrocze 2010 r. Klasyfikację oparto na systemie pojęć, z których 

najważniejsze to zawód i specjalność. Zawód to zbiór zadań (zespół czynności) 

wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub  

z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich 

kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. 

Zawód może dzielić się na specjalności. Specjalność jest wynikiem podziału pracy  

w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych  
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z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub 

dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub 

praktyki (Klasyfikacja…, 2010). 

Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania poszczególnych zawodów  

i specjalności w grupy elementarne, te z kolei w bardziej zagregowane grupy 

średnie, następnie w grupy duże i ostatecznie grupy wielkie, na podstawie 

podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego 

zawodu (specjalności). W efekcie klasyfikacja obejmuje 2360 zawodów i specjalności 

zaklasyfikowanych do 444 grup elementarnych, ujętych w 132 grupy średnie,  

43 grupy duże i 10 grup wielkich, stanowiących najwyższy poziom agregacji. 

Wszystkie pozycje klasyfikacyjne zostały opatrzone kodem cyfrowym, 

jednocyfrowym dla grup wielkich (od 1 do 9 i cyfra 0), dwucyfrowym dla grup 

dużych, trzycyfrowym – grupy średnie, czterocyfrowym – grupy elementarne. 

Poszczególnym zawodom i specjalnościom przyporządkowano kod sześciocyfrowy 

(Klasyfikacja…, 2010). 

 

 

5.1. METODOLOGIA BADAŃ 
 

W dotychczasowych badaniach rynku pracy najczęściej analizowano skalę  

i strukturę bezrobocia w zawodach oraz popyt na pracę dla poszczególnych 

zawodów ze względu na liczbę zgłaszanych ofert pracy. Badano zawody wykazujące 

największy deficyt lub nadwyżkę pracowników, a także określano kierunki zmian  

w odniesieniu do zawodów wywierających największy wpływ na rynek pracy 

(Kabaj, 1996, 2004; Danel, Muster, 2006; Kiecka-Niechajowicz red., 2012). 

W sprawozdawczości urzędów pracy powszechnie przyjmuje się, iż zawód 

deficytowy to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż 

liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Natomiast zawód nadwyżkowy to 

zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób 

poszukujących pracy w tym zawodzie. W badaniach konieczne jest ustalenie 

intensywności zaistniałego deficytu oraz niedoboru. Obserwacje powinno się 

prowadzić systematycznie i odnotowywać trendy w okresie kilku lat (Łukaszewicz, 

1996; Marszowski, 2004; Muster, 2007, 2009b). 

Jako miarę deficytowości lub nadwyżkowości zawodu można zastosować 

wskaźnik intensywności deficytu (nadwyżki) zawodu, określony jako iloraz średniej 

miesięcznej liczby ofert pracy zgłoszonych w analizowanym okresie do średniej 

miesięcznej liczby zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych (Muster, 2008, 
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2009a). W praktyce, aby obliczyć ten wskaźnik wystarczy podzielić liczbę ofert pracy 

zgłoszonych w ciągu całego półrocza przez liczbę bezrobotnych zarejestrowanych  

w tym samym okresie czasu. 

Przyjęto, że zawodem nadwyżkowym określa się zawód, dla którego wartość 

wskaźnika intensywności deficytu (nadwyżki) zawodu jest mniejsza od 0,9; dla 

zawodu deficytowego wartość wskaźnika jest większa od 1,1. Zawody, dla których 

wartość wskaźnika mieści się w przedziale od 0,9 do 1,1 określa się jako zawody 

zrównoważone, czyli zawody wykazujące równowagę na rynku pracy (Kiecka-

Niechajowicz, 2012). 

W tego typu ocenach rynku pracy przyjmuje się założenie, iż bezrobotny 

znajduje pracę głównie poprzez oferty zgłoszone w urzędach pracy i tylko w swoim 

zawodzie. W rzeczywistości bezrobotni wybierają wiele innych ścieżek pozyskania 

pracy, czy „zdobycia” pożądanego miejsca zatrudnienia (Brezdeń, Górecka, 

Tomczak, 2012). Wobec tego porównanie liczby osób napływających do bezrobocia  

i liczby zgłaszanych ofert pracy daje lepsze efekty analityczne w przypadku 

zawodów deficytowych. Szczególnie sprawdzać się to może przy większej liczbie 

ofert, dla których brakuje chętnych do podjęcia danej pracy, gdyż pracodawcy są 

wtedy zainteresowani wszelkimi sposobami pozyskania nowych pracowników, 

także ponawiając składane oferty w urzędach pracy. Natomiast przy nadwyżce 

poszukujących pracy w danym zawodzie, zwłaszcza gdy osiąga ona znaczne 

rozmiary, liczba składanych ofert raczej nie oddaje skali aktualnego 

zapotrzebowania na rynku pracy. W takich sytuacjach pojawiające się wolne miejsca 

są od razu, bez zgłoszenia do urzędu pracy, zajmowane przez osoby zainteresowane 

pracą w swoim lub pokrewnym zawodzie. 

W przypadku analizy sektorowej rynku pracy, czyli wskazywania sektorów 

deficytowych, a w szczególności sektorów nadwyżkowych proponuje się 

zastosowanie również metodologię badań sprawdzoną w przypadku migracji 

ludności. Przez analogię do napływu i odpływu wędrówkowego można pozyskać 

dane dotyczące napływu bezrobotnych, a jednocześnie ich odpływu w określonym 

sektorze rynku pracy dla tego samego okresu czasu (najczęściej półrocza). Na tej 

podstawie oblicza się saldo ruchu bezrobotnych dla wybranych sektorów rynku pracy 

(np. grup elementarnych) stanowiące różnicę pomiędzy liczbą osób, które napłynęły 

do bezrobocia, a liczbą osób, które w tym czasie odpłynęły z rejestru bezrobotnych. 

Dodatnia wartość salda ruchu bezrobotnych w danym sektorze rynku pracy 

świadczy o wzrastającej liczbie bezrobotnych tego sektora, czyli o swoistej jego 

nadwyżkowości. Jeżeli tego typu sytuacja powtarza się w kilku kolejnych okresach 

badawczych (np. półroczach) może to wskazywać na stałą tendencję wzrostową 
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liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, określać wyraźną nadmiarowość takiego 

sektora pracy, a także być wskazówką do prognozowania go jako sektora 

nadwyżkowego. Z kolei ujemne wartości salda ruchu bezrobotnych świadczą  

o narastającym deficycie podaży osób pracujących w analizowanych sektorach na 

rynku pracy, szczególnie kiedy sytuacja tego typu powtarza się w kilku kolejnych 

półroczach. W takich sytuacjach można prognozować, że dany sektor jest 

deficytowy. Prognoza będzie trafna zwłaszcza wtedy, gdy zostanie potwierdzona 

wysokimi wartościami wskaźnika intensywności deficytu (nadwyżki) grupy 

zawodów (sektora rynku pracy). W analizach rynku pracy badanymi sektorami 

powinny być poszczególne grupy w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 

rynku pracy, między innymi grupy elementarne, czy grupy wielkie. 

Ze względu na przyjęty cel badania i chęć uzyskania jak najdokładniejszych 

wyników w ujęciu sektorowym, jako zasadniczy poziom analizy zastosowano grupy 

elementarne. Jednakże dla zwiększenia przejrzystości wyników badania omówienie 

sektorów deficytowych i nadwyżkowych oraz prezentacje tabelaryczne zostały 

podzielone na 10 części według kolejności grup wielkich zastosowanej w strukturze 

całej klasyfikacji. Liczba grup elementarnych wykazuje znaczne zróżnicowanie  

w poszczególnych grupach wielkich, począwszy od 3 elementów w grupie siły 

zbrojne, aż do 87 w grupie technicy i inny średni personel oraz 98 w grupie specjaliści. 

Publiczne służby zatrudnienia zbierają dane dotyczące napływu wolnych 

miejsc pracy i aktywizacji zawodowej do powiatowych urzędów pracy oraz 

kwalifikacji rejestrujących się tam bezrobotnych (Muster, 2011). Następnie dane te są 

agregowane w postaci zestawień zbiorczych w okresach półrocznych, np. „Bezrobotni 

według zawodu, specjalności czerwiec 2012r. (zestawienie zbiorcze – województwo śląskie)”. 

Tego typu tabele zbiorcze zostały pozyskane dla celów badawczych niniejszego 

opracowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach za uprzejmością 

Obserwatorium Rynku Pracy. 

W opracowaniu zastosowano dynamiczne ujęcie problemu poprzez analizę 

wartości wskaźników deficytu (nadwyżki) sektorów zatrudnienia (grup 

elementarnych oraz grup wielkich) w czterech kolejnych półroczach, począwszy od 

drugiego półrocza 2010 r., co wynika bezpośrednio z dostępności jednolitych danych 

w nowym ujęciu klasyfikacyjnym. Wykorzystano również zmiany salda napływu  

i odpływu bezrobotnych w trzech okresach półrocznych od 31 grudnia 2010 r. do  

30 czerwca 2012 r. 
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5.2. ANALIZA SEKTOROWA RYNKU PRACY WEDŁUG GRUP WIELKICH 

ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 
 

Biorąc pod uwagę wartości danych uzyskanych dla całego województwa 

śląskiego w badanym okresie czterech kolejnych półroczy można zaobserwować 

wzrost ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych od stanu 181,2 tys. osób 

(31.12.2010 r.) do 188,6 tys. osób (30.06.2012 r.). Wystąpiły również wahania liczby 

osób, które napływają do bezrobocia (z niewielką tendencją spadkową),  

a jednocześnie istniejący odpływ z bezrobocia cechował się jeszcze większą tendencją 

spadkową, co wpłynęło na dodatnie salda ruchu bezrobotnych w ostatnich dwóch 

półroczach oraz kilkuprocentowy ogólny wzrost liczby bezrobotnych (tab. 5.1). 

W tym samym czasie średnia wartość wskaźnika intensywności deficytu 

(nadwyżki) grup zawodów utrzymywała się na poziomie około 0,3 (w ostatnim 

półroczu wzrosła do prawie 0,4). Utrzymywanie się średnich wartości wskaźnika 

intensywności znacznie poniżej wielkości progowej (0,9) wskazuje na ogólną 

nadwyżkę we wszystkich wielkich grupach zawodów, co nie znaczy, że nie 

wystąpiły wśród nich deficytowe grupy elementarne lub wybrane zawody 

deficytowe.  

Analogiczne tendencje odnośnie liczby i napływu bezrobotnych, tylko przy 

proporcjonalnie mniejszych wartościach, wykazywała grupa osób bez zawodu. 

Natomiast wolne miejsca pracy i aktywności zawodowej cechowała fluktuacja, przy 

ogólnym ich spadku do wartości nieco ponad 51 tysięcy miejsc (30.06.2012 r.). 

W pierwszym okresie badawczym (II półrocze 2010 r.) poszczególne grupy 

wielkie wykazały wartości wskaźnika intensywności deficytu (nadwyżki) sektorowej 

w przedziale od 0,2 do 0,7. Podane wartości wskazują na istnienie wyłącznie grup 

(sektorów) nadwyżkowych. Wśród 10 analizowanych sektorów szczególnie niską 

wartością wskaźnika (0,2) cechowały się następujące grupy wielkie: siły zbrojne, 

specjaliści, technicy i inny średni personel oraz rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy. 

Natomiast największą wartość (0,7) wykazała grupa pracowników biurowych, przez co 

odróżniała się pozytywnie na tle pozostałych grup wielkich. W kolejnych dwóch 

półroczach niewiele się zmieniło w rozkładzie wartości średnich dla grup wielkich. 

Jednakże w grupie operatorów i monterów maszyn i urządzeń wskaźnik wzrósł do 

poziomu 0,7, a w grupach przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  

i kierownicy oraz pracownicy przy pracach prostych osiągnął prawie 0,6. 
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Tab. 5.1. Liczba bezrobotnych i salda ruchu bezrobotnych wg grup wielkich w województwie śląskim w latach 2010–2012 

Grupy wielkie zawodów Liczba bezrobotnych 

Sy
m

bo
l 

Nazwa stan 

ogółem 

na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo stan 

ogółem 

na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo stan 

ogółem 

na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo stan 

ogółem 

na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

– Bez zawodu 30 678 27 585 28 357 -772 29 906 27 677 27 216 461 30 367 26 083 25 051 1 032 31 399 

0 Siły zbrojne 76 52 73 -21 55 96 76 20 75 62 86 -24 51 

1 Przed.wł. publiczn., 

wyżsi urzędnicy  

i kierownicy 

1 216 892 810 82 1 298 901 853 48 1 346 1 021 880 141 1 487 

2 Specjaliści 16 290 12 759 14 232 -1 473 14 817 15 327 13 801 1 526 16 343 12 342 13 068 -726 15 617 

3 Technicy i inny średni 

personel 

21 717 16 029 16 891 -862 20 855 16 650 15 941 709 21 564 15 318 15 522 -204 21 360 

4 Pracownicy biurowi 9 785 7 625 7 409 216 10 001 7 812 7 339 473 10 474 7 465 7 122 343 10 817 

5 Pracownicy usług 

osobistych i sprzed. 

30 999 24 735 23 420 1 315 32 314 25 655 23 510 2 145 34 459 23 953 23 246 707 35 166 

6 Rolnicy, ogrodnicy 

leśnicy i rybacy 

2 135 1 177 1 330 -153 1 982 1 215 1 003 212 2 194 1 080 1 207 -127 2 067 

7 Robotnicy przemysł.  

i rzemieślnicy 

40 122 28 925 29 724 -799 39 323 28 227 27 415 812 40 135 27 896 27 052 844 40 979 

8 Operatorzy i monter. 

maszyn i urządzeń 

10 360 7 744 7 952 -208 10 152 7 619 7 419 200 10 352 7 712 7 396 316 10 668 

9 Pracownicy przy 

pracach prostych 

17 820 12 321 12 498 -177 17 643 13 017 11 782 1 235 18 878 12 194 12 068 126 19 004 

 Razem 181 198 139 844 142 696 -2 852 178 346 144 196 136 355 7 841 186 187 135 126 132 698 2 428 188 615 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
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W ostatnim badanym półroczu (I pół. 2012 r.) odnotowano dalszy wzrost 

wskaźnika intensywności deficytu (nadwyżki) sektorowej w większości grup 

wielkich. Grupa pracowników biurowych osiągnęła wartość 0,8, zbliżając się w ten 

sposób do dolnej granicy zrównoważenia w tym sektorze.  

Niewiele mniejszy wskaźnik miały grupy: operatorzy i monterzy maszyn  

i urządzeń oraz pracownicy przy pracach prostych. Z drugiej strony dużymi wahaniami 

wskaźnika cechował się najmniej liczny sektor sił zbrojnych, który miał na koniec 

wartość 0, co wyniknęło bezpośrednio z całkowitego braku zgłoszonych wolnych 

miejsc pracy i aktywizacji zawodowej dla tej grupy wielkiej. 

Opisane obserwacje dotyczące występowania nadwyżki we wszystkich 

sektorach znalazły częściowe potwierdzenie przy analizie salda ruchu bezrobotnych 

w poszczególnych grupach wielkich dla pierwszego i drugiego półrocza 2011 r. oraz 

pierwszego półrocza 2012 r. Stałym wzrostem liczby bezrobotnych we wszystkich 

trzech okresach półrocznych wyróżniły się grupy: przedstawiciele władz publicznych, 

wyżsi urzędnicy i kierownicy, pracownicy biurowi i pracownicy usług osobistych  

i sprzedawcy. Z kolei robotnicy przemysłowi, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń oraz 

pracownicy przy pracach prostych wykazali przewagę dodatniego salda ruchu 

bezrobotnych w dwóch ostatnich półroczach (tab. 5.1). Łącznie wszystkie sześć grup 

wielkich można wskazać jako sektory nadwyżkowe na rynku pracy. Natomiast  

w pozostałych czterech grupach (specjaliści, technicy i inny średni personel, rolnicy, 

ogrodnicy, leśnicy i rybacy oraz siły zbrojne) częściowo powiększyła się liczba 

bezrobotnych, ale tylko w drugim półroczu 2011 r., gdyż pierwsze połowy roku 2011 

i 2012 wykazały ujemne salda ruchu bezrobotnych, co może oznaczać okresową 

(„wiosenną”) deficytowość tych sektorów. Należy jednak podkreślić, że w pierwszej 

połowie 2012 r. salda były mniej ujemne niż w pierwszej połowie 2011 r. Wobec tego, 

ogólna tendencja w powyższych czterech grupach wielkich nie jest zbyt korzystna  

– przybiera kierunek nadmiarowości. 

 

 

5.3. GRUPY ELEMENTARNE STANOWIĄCE SEKTORY DEFICYTOWE LUB 

NADWYŻKOWE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIELKICH 
 

W kolejnej części opracowania zostaną wskazane grupy elementarne 

zawodów jako sektory deficytowe oraz jako sektory szczególnie nadwyżkowe. 

Przyjęto układ dziesięciu podrozdziałów według ustalonego podziału na grupy 

wielkie. Tytuły podrozdziałów zaczerpnięto od nazw poszczególnych grup. Ze 

względu na duży rozmiar bazy empirycznej (kilkaset grup elementarnych) tabele 
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zamieszczono tylko w kilku podrozdziałach (5.3.2, 5.3.3, 5.3.5., 5.3.7. i 5.3.9.). Grupy 

elementarne zawodów zawarte w tych tabelach cechowały się szczególnie wysokimi 

wartościami liczby bezrobotnych lub wykazywały interesującą zmienność ruchu 

bezrobotnych. 

Przyjęto także założenie badawcze, iż grupa elementarna, aby być wskazaną 

jako sektor deficytowy, powinna spełnić warunki deficytowości w ramach obu 

przyjętych metod analitycznych, tj. wskaźnika intensywności deficytu i ujemnych 

sald ruchu bezrobotnych. Wskaźnik intensywności deficytu grup elementarnych 

musi przekroczyć wartość krytyczną 1,1 w większości badanych półroczy, przy czym 

obowiązkowo przynajmniej w jednym z ostatnich dwóch półroczy. Jednocześnie 

saldo ruchu bezrobotnych powinno być cały czas ujemne lub co najmniej w dwóch 

spośród trzech badanych półroczy. 

Ze względu na wyraźną nadmiarowość większości badanych sektorów, 

zarówno grup wielkich, jak i grup elementarnych, starano się wskazać wśród nich te, 

które cechują się szczególnie wysokim nadmiarem liczby osób poszukujących pracy 

nad możliwościami pozyskania pracy w swoim zawodzie. Wobec tego za sektory 

szczególnie problematyczne na rynku pracy i wyraźnie nadwyżkowe uznano takie 

grupy elementarne, które spełniały równocześnie dwa warunki. Po pierwsze, 

posiadały one we wszystkich trzech badanych okresach dodatnie saldo ruchu 

bezrobotnych, czyli bez przerwy występowała nadwyżka osób napływających do 

bezrobocia nad liczbą osób odpływających. Po drugie, wskaźnik intensywności 

nadwyżki sektorowej w ostatnim przyjętym półroczu (I pół. 2012 r.) cechował się 

niską wartością, wyraźnie poniżej 0,9. W ten sposób starano się wskazać sektory 

szczególnie nadwyżkowe, których sytuacja w najbliższym czasie raczej się nie 

poprawi. 

Należy również mieć na uwadze, że zbiór sektorów nadwyżkowych, grup 

elementarnych w ramach poszczególnych grup wielkich, jest bardzo liczny  

i przypuszczalnie nadal będzie rosnąć. Natomiast sektory (zawody) zrównoważone 

pojawiają się dość rzadko i wykazują dużą zmienność w czasie. W badanych 

okresach były to zwykle grupy o małej liczbie miejsc pracy i zaledwie kilku osobach 

zgłoszonych jako bezrobotni. 

 

5.3.1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 

 

Grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowymi zadaniami są 

planowanie, określanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków polityki 

państwa, formułowanie przepisów prawnych oraz kierowanie działalnością 



 

 231

jednostek administracji publicznej, a także sprawowanie funkcji zarządzania  

w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych jednostkach organizacyjnych. 

W tej grupie wielkiej w zasadzie trudno wskazać sektory deficytowe, gdyż 

prawie wszystkie grupy elementarne miały wartości wskaźnika intensywności 

deficytu równe lub mniejsze niż 1,1. Wprawdzie grupa kierowników w górnictwie 

miała bardzo wysokie wartości wskaźnika (nawet 37,5), ale saldo było 

zrównoważone na poziomie około 2 bezrobotnych i tylko liczba zgłoszonych miejsc 

pracy sięgnęła 75 w pierwszym półroczu 2012 r. Grupa kierowników w handlu 

detalicznym i hurtowym także cechowała się wyższymi wartościami wskaźnika 

intensywności deficytu, lecz saldo było cały czas dodatnie i liczba bezrobotnych 

wzrosła z 12 do 25 osób w całym okresie badania. Podobnie grupa kierowników do 

spraw budownictwa chociaż w większości miała wskaźnik około 1,4, to w dwóch 

ostatnich okresach wykazała dodatnie saldo ruchu bezrobotnych. W tej grupie 

elementarnej było zarejestrowanych 109 osób bezrobotnych (30.06.2012 r.), przy  

83 zgłoszeniach w całym półroczu i 15 wolnych miejscach pracy w końcu okresu 

sprawozdawczego. 

Ze względu na występowanie dodatnich sald ruchu bezrobotnych w trzech 

kolejnych półroczach i małą wartość wskaźnika intensywności nadwyżki (około 0,3) 

do sektorów szczególnie nadwyżkowych zaliczono tutaj następujące grupy 

elementarne: dyrektorzy generalni i wykonawczy, kierownicy do spraw marketingu  

i sprzedaży, kierownicy w gastronomii oraz kierownicy do spraw innych typów usług gdzie 

indziej niesklasyfikowani. Mniejszym poziomem bezrobocia i wyższym wskaźnikiem 

intensywności nadwyżki (0,6) cechowały się dwie inne grupy elementarne: 

kierownicy do spraw logistyki i pokrewni oraz kierownicy do spraw sportu, rekreacji  

i kultury. 

 

5.3.2. SPECJALIŚCI 

 

Grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wysokiego poziomu 

wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie nauk technicznych, 

przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Ich główne zadania 

to wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, 

powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczość oraz 

systematyczne nauczanie w tym zakresie. 
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Tab. 5.2. Liczby i salda bezrobotnych dla 2. grupy głównej w województwie śląskim w latach 2010–2012 

Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Specjaliści” 
Sym
-bol 

Nazwa stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

31.12.2010 I pół. 
2011 

I pół. 
2011 

I pół. 
2011 

30.06.2011 II pół. 
2011 

II pół. 
2011 

II pół. 
2011 

31.12.2011 I pół. 
2012 

I pół. 
2012 

I pół. 
2012 

30.06.2012 

2111 Fizycy i astronomowie 55 43 44 -1 54 37 47 -10 44 29 31 -2 42 
2113 Chemicy 213 145 199 -54 159 205 161 44 203 134 155 -21 182 
2114 Specjaliści nauk o Ziemi 170 152 175 -23 147 151 145 6 153 112 133 -21 132 
2120 Matematycy, statystycy i pok. 105 101 106 -5 100 96 104 -8 92 74 87 -13 79 
2131 Biolodzy i pokrewni 182 151 183 -32 150 240 174 66 216 149 186 -37 179 
2132 Specjaliści w zakresie 

rolnictwa, leśnictwa i pok. 
135 101 111 -10 125 120 93 27 152 69 95 -26 126 

2133 Specjaliści do spraw ochrony 
środowiska 

214 171 211 -40 174 220 191 29 203 131 176 -45 158 

2141 Inżynier. do spraw 
przemysłu i produkcji 

364 341 385 -44 320 386 309 77 397 325 363 -38 359 

2142 Inżynier. budownictwa 157 177 187 -10 147 205 194 11 158 202 178 24 182 
2143 Inżynier. inżynierii środow. 331 239 300 -61 270 259 243 16 286 238 262 -24 262 
2144 Inżynier. mechanicy 352 196 252 -56 296 174 199 -25 271 200 204 -4 267 
2145 Inżynier. chemicy i pokrewni 142 86 131 -45 97 110 101 9 106 71 89 -18 88 
2146 Inżynier. górnictwa, 

metalurgii i pokrewni 
312 210 248 -38 274 227 220 7 281 216 213 3 284 

2149 Inżynier. i pokrewni gdzie 
indziej niesklasyfikowani 

320 231 318 -87 233 238 240 -2 231 202 209 -7 224 

2151 Inżynier. elektrycy 115 86 100 -14 101 77 76 1 102 59 74 -15 87 
2152 Inżynier. elektronicy 93 71 97 -26 67 82 73 9 76 51 68 -17 59 
2153 Inżynier. telekom. 8 12 8 4 12 19 15 4 16 11 14 -3 13 
2161 Architekci 124 139 117 22 146 181 145 36 182 185 190 -5 177 
2162 Architekci krajobrazu 22 12 18 -6 16 21 13 8 24 12 17 -5 19 
2163 Projektanci wzornictwa 

przemysł. i odzieży 
37 33 24 9 46 28 39 -11 35 28 21 7 42 

2164 Urbaniści i inżynier. ruchu 
drogowego 

2 1 3 -2 0 5 2 3 3 8 5 3 6 
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Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Specjaliści” 
Sym
-bol 

Nazwa stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

31.12.2010 I pół. 
2011 

I pół. 
2011 

I pół. 
2011 

30.06.2011 II pół. 
2011 

II pół. 
2011 

II pół. 
2011 

31.12.2011 I pół. 
2012 

I pół. 
2012 

I pół. 
2012 

30.06.2012 

2165 Kartografowie i geodeci 45 52 58 -6 39 53 45 8 47 59 51 8 55 
2166 Projektanci grafiki i multim. 113 111 98 13 126 108 114 -6 120 126 95 31 151 
2211 Lekarze bez spec. lub w 

trakcie specjalizacji 
45 11 50 -39 6 185 117 68 74 11 69 -58 16 

2212 Lekarze specjaliści 15 7 11 -4 11 9 6 3 14 9 11 -2 12 
2221 Pielęgniarki bez spec. lub w 

trakcie spec. 
407 281 289 -8 399 294 272 22 421 359 281 78 499 

2222 Pielęgniarki specjalistki 17 5 9 -4 13 4 3 1 14 5 6 -1 13 
2231 Położne bez spec. lub w 

trakcie specjalizacji 
51 74 57 17 68 54 47 7 75 59 59 0 75 

2232 Położne specjalistki 4 6 5 1 5 4 5 -1 4 4 5 -1 3 
2240 Specjaliści ratown. medyczn. 2 2 4 -2 0 3 1 2 2 4 2 2 4 
2251 Lekarze weterynarii bez spec. 

lub w trakcie sp. 
15 49 38 11 26 25 33 -8 18 54 50 4 22 

2252 Lekarze weterynarii 
specjaliści 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2261 Lekarze dentyści bez spec. 
lub w trakcie sp. 

3 8 9 -1 2 4 1 3 5 3 7 -4 1 

2262 Lekarze dentyści specjaliści 2 7 4 3 5 10 8 2 7 4 6 -2 5 
2271 Diagności labor. bez spec. lub 

w trakcie sp. 
10 6 9 -3 7 11 6 5 12 10 12 -2 10 

2272 Specjaliści diagnostyki labor. 0 4 0 4 4 6 3 3 7 5 7 -2 5 
2281 Farmaceuci 12 16 13 3 15 31 20 11 26 31 24 7 33 
2282 Specjaliści ds. higieny, bezp. 

pracy i ochrony środowiska 
143 108 131 -23 120 123 113 10 130 116 111 5 135 

2283 Fizjoterapeuci 245 210 267 -57 188 313 238 75 263 234 302 -68 195 
2284 Dietetycy i specjaliści do 

spraw żywienia 
16 4 13 -9 7 20 15 5 12 18 15 3 15 

2285 Audiofon. i logopedzi 4 3 4 -1 3 5 4 1 4 5 3 2 6 



 

 234 

Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Specjaliści” 
Sym
-bol 

Nazwa stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

31.12.2010 I pół. 
2011 

I pół. 
2011 

I pół. 
2011 

30.06.2011 II pół. 
2011 

II pół. 
2011 

II pół. 
2011 

31.12.2011 I pół. 
2012 

I pół. 
2012 

I pół. 
2012 

30.06.2012 

2289 Spec. ochrony zdrowia gdzie 
indziej nieskl. 

71 81 83 -2 69 112 95 17 86 97 104 -7 79 

2310 Nauczyciele akademiccy 26 22 25 -3 23 33 28 5 28 24 15 9 37 
2320 Nauczyciele kształcenia 

zawod. 
74 30 35 -5 69 49 43 6 75 42 33 9 84 

2330 Nauczyciele gimnazjów i 
szkół ponadgimn. (z wyjątk. 
naucz. kształcenia zawod.) 

1087 817 807 10 1097 1 154 1113 41 1 138 729 794 -65 1073 

2341 Nauczyciele szkół podstaw. 265 176 169 7 272 288 245 43 315 149 181 -32 283 
2342 Spec. ds. wychowania 

małego dziecka 
168 135 102 33 201 187 159 28 229 112 112 0 229 

2351 Wizytatorzy i spec. metod 
nauczania 

993 818 844 -26 967 992 918 74 1 041 748 818 -70 971 

2352 Nauczyciel. szkół specjalnych 27 22 22 0 27 32 36 -4 23 16 15 1 24 
2353 Lektorzy języków obcych 13 15 11 4 17 20 26 -6 11 13 12 1 12 
2355 Nauczyciele sztuki w 

placówk. pozaszkol. 
11 8 9 -1 10 6 7 -1 9 7 6 1 10 

2359 Specjaliści nauczania i wych. 
gdzie indziej nieskl. 

218 168 154 14 232 216 192 24 256 136 157 -21 235 

2411 Spec. ds. księgow. i rachunk. 201 174 207 -33 168 221 182 39 207 190 210 -20 187 
2412 Doradcy finansowi i inwest. 136 90 123 -33 103 81 79 2 105 88 82 6 111 
2413 Analitycy finansowi 505 372 425 -53 452 458 396 62 514 345 378 -33 481 
2421 Spec. ds. zarządzania i 

organizacji 
196 214 213 1 197 348 233 115 312 390 319 71 383 

2422 Specjaliści do spraw 
administracji i rozwoju 

1837 1326 1585 -259 1578 1 422 1315 107 1 685 1156 1287 -131 1554 

2423 Spec. ds. zarządzania 
zasobami ludzkimi 

361 292 304 -12 349 255 254 1 350 274 265 9 359 

2424 Spec. ds. szkoleń zawod. i 
rozwoju kadr 

11 17 12 5 16 17 14 3 19 23 23 0 19 
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Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Specjaliści” 
Sym
-bol 

Nazwa stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

31.12.2010 I pół. 
2011 

I pół. 
2011 

I pół. 
2011 

30.06.2011 II pół. 
2011 

II pół. 
2011 

II pół. 
2011 

31.12.2011 I pół. 
2012 

I pół. 
2012 

I pół. 
2012 

30.06.2012 

2431 Specjaliści do spraw reklamy 
i marketingu 

1121 708 838 -130 991 818 779 39 1 030 731 726 5 1035 

2432 Specjaliści do spraw public 
relations 

28 29 31 -2 26 28 24 4 30 27 24 3 33 

2433 Spec. ds. sprzed. (z wyłącz. 
techn. informacyjno-kom.) 

115 207 148 59 174 232 183 49 223 231 221 10 233 

2434 Spec. ds. sprzedaży z dziedz. 
techn. teleinformatycznych 

2 6 6 0 2 7 3 4 6 7 5 2 8 

2441 Spec. ds. rynku nieruchom. 79 77 82 -5 74 102 82 20 94 88 96 -8 86 
2511 Analitycy systemowi 7 9 9 0 7 16 11 5 12 5 4 1 13 
2512 Spec. ds. rozwoju system. inf. 17 30 26 4 21 30 23 7 28 34 29 5 33 
2513 Projektanci aplikacji 

sieciowych i multimed. 
0 4 1 3 3 2 4 -2 1 4 1 3 4 

2514 Programiści aplikacji 43 32 46 -14 29 34 36 -2 27 41 39 2 29 
2519 Analitycy systemowi i spec. 

ds. rozwoju aplikacji komput. 
gdzie indziej nieskl. 

471 362 434 -72 399 362 341 21 420 294 343 -49 371 

2521 Projektan. i adm. baz danych 28 11 18 -7 21 16 18 -2 19 15 12 3 22 
2522 Administratorzy systemów 

komputer. 
10 10 16 -6 4 15 12 3 7 5 6 -1 6 

2523 Specjaliści do spraw sieci 
komputer. 

52 52 52 0 52 43 42 1 53 41 45 -4 49 

2529 Spec. ds. baz danych i sieci 
komput. gdzie indziej nieskl. 

2 1 3 -2 0 1 0 1 1 1 2 -1 0 

2611 Adwokaci, radcy prawni i 
prokuratorzy 

18 8 9 -1 17 20 19 1 18 14 9 5 23 

2619 Specjaliści z dziedziny prawa 
gdzie indziej nieskl. 

323 254 326 -72 251 330 266 64 315 230 290 -60 255 

2621 Archiwiści i muzealnicy 46 38 37 1 47 59 51 8 55 54 52 2 57 
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Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Specjaliści” 
Sym
-bol 

Nazwa stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

napływ 
ogółem 

odpływ 
ogółem 

saldo  stan 
ogółem na 

31.12.2010 I pół. 
2011 

I pół. 
2011 

I pół. 
2011 

30.06.2011 II pół. 
2011 

II pół. 
2011 

II pół. 
2011 

31.12.2011 I pół. 
2012 

I pół. 
2012 

I pół. 
2012 

30.06.2012 

2622 Bibliotek. i spec. zarz. 
informacją 

62 36 39 -3 59 44 43 1 60 40 34 6 66 

2631 Ekonomiści 1118 766 858 -92 1026 770 784 -14 1 012 683 677 6 1018 
2632 Archeolodzy, socjolodzy  

i pokrewni 
394 400 411 -11 383 439 400 39 422 347 392 -45 377 

2633 Filozofowie historycy  
i politolodzy 

528 399 475 -76 452 524 448 76 528 413 429 -16 512 

2634 Psychol. i pokrewni 86 106 102 4 90 152 123 29 119 99 115 -16 103 
2635 Spec. ds. społecznych 90 80 85 -5 85 135 103 32 117 85 86 -1 116 
2636 Specjaliści ds. religii 6 2 5 -3 3 2 2 0 3 2 1 1 4 
2641 Literaci i inni autorzy 

tekstów 
11 14 7 7 18 16 13 3 21 6 11 -5 16 

2642 Dziennikarze 110 102 104 -2 108 95 91 4 112 109 102 7 119 
2643 Filolodzy i tłumacze 557 463 515 -52 505 648 589 59 564 416 489 -73 491 
2651 Artyści plastycy 105 56 74 -18 87 87 76 11 98 89 76 13 111 
2652 Kompozytorzy, artyści 

muzycy i śpiewacy 
28 30 29 1 29 38 34 4 33 34 32 2 35 

2653 Choreografowie i tancerze 3 4 3 1 4 2 2 0 4 2 2 0 4 
2654 Producenci filmowi, 

reżyserzy i pokrewni 
9 4 7 -3 6 5 8 -3 3 9 7 2 5 

2655 Aktorzy 9 15 11 4 13 13 12 1 14 10 6 4 18 
2656 Prezent. radiowi, telew. i pok. 9 4 7 -3 6 6 7 -1 5 14 8 6 11 
2659 Twórcy i artyści gdzie indziej 

nieskl. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

 Suma 16 289 12 759 14 231 -1 472 14 817 15 325 13 799 1 526 16 343 12 342 13 068 -726 15 617 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. 
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W tej najliczniejszej grupie wielkiej stosunkowo niewiele grup elementarnych 

ujawniło się jako sektory deficytowe. Przede wszystkim były to grupy związane  

z medycyną, lecz głównie wysoce specjalistyczną. Sporymi wartościami wskaźnika 

intensywności deficytu, przy ujemnych saldach ruchu bezrobotnych, wyróżniła się 

grupa lekarzy specjalistów (w I pół. 2012 r. wskaźnik 1,9) i grupa pielęgniarek specjalistek 

(w II pół. 2011 r. wskaźnik 7,3), która jednak w ostatnim półroczu miała 

nadwyżkowy wskaźnik intensywności (0,4). Obie grupy elementarne liczyły po 

kilkanaście osób bezrobotnych w całym okresie badania. Podobnie liczne (9–17 osób 

bezrobotnych) i o nieco wyższych wartościach wskaźnika intensywności deficytu 

były jeszcze dwie grupy elementarne: lektorzy języków obcych (wskaźniki w przedziale 

1,8 – 4,1) i nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych (1,3–4,9), ale grupa lektorów 

miała ujemne saldo ruchu bezrobotnych tylko w drugiej połowie 2011 r. (tab. 5.2). 

Wskaźniki intensywności deficytu powyżej wartości krytycznej (1,1) wykazały 

jeszcze trzy grupy elementarne: audiofonolodzy i logopedzi, doradcy finansowi  

i inwestycyjni oraz specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych). Jednakże dwie pierwsze grupy miały salda ujemne tylko  

w pierwszym półroczu 2011 r., a w trzeciej grupie liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych uległa podwojeniu w badanym okresie do ponad 230 osób. 

Biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę grup elementarnych istniejących  

w niniejszej grupie wielkiej, cechuje się ona wyjątkowo niewielką ilością sektorów 

wyraźnie nadwyżkowych. W dodatku są to sektory o stosunkowo małej liczbie 

bezrobotnych. Ze względu na niskie wartości wskaźnika intensywności nadwyżki 

(zawarte w przedziale 0,0–0,3) wskazano następujące grupy elementarne: położne bez 

specjalizacji lub w trakcie specjalizacji, farmaceuci, specjaliści do spraw zarządzania  

i organizacji (tutaj wyjątkowo duży wzrost bezrobocia), specjaliści do spraw rozwoju 

systemów informatycznych, kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy oraz aktorzy. 

 

5.3.3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 

 

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych i podobnych, związanych 

z badaniem i stosowaniem naukowych oraz artystycznych koncepcji i metod 

działania. 

Grupa techników i innego średniego personelu, pomimo iż liczy bardzo wiele 

grup elementarnych, to praktycznie nie zawiera sektorów deficytowych. Wprawdzie 

niektóre grupy elementarne cechowały się wskaźnikami intensywności deficytu 

powyżej wartości krytycznej (1,1), ale jednocześnie posiadały niekorzystne, 

najczęściej dodatnie salda ruchu bezrobotnych (tab. 5.3).  
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Tab. 5.3. Liczby i salda bezrobotnych dla 3. grupy głównej w województwie śląskim w latach 2010–2012 

Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Technicy i inny średni personel” 

Sym-

bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

3111 Technicy nauk chem., 

fizycznych i pokrewni 

405 262 280 -18 387 297 260 37 424 300 279 21 445 

3112 Technicy budownictwa 1232 996 1032 -36 1196 1 047 969 78 1 274 997 984 13 1287 

3113 Technicy elektrycy 796 695 735 -40 756 685 691 -6 750 615 632 -17 733 

3114 Technicy elektronicy  

i pokrewni 

954 885 1003 -118 836 804 804 0 836 784 811 -27 809 

3115 Technicy mechanicy 2867 1882 2208 -326 2541 2 044 1 991 53 2 594 1876 1 942 -66 2528 

3116 Technicy chemicy  

i pokrewni 

132 63 70 -7 125 63 77 -14 111 60 47 13 124 

3117 Technicy górnictwa, 

metalurgii i pokrewni 

215 119 145 -26 189 138 137 1 190 130 139 -9 181 

3118 Kreślarze 48 20 25 -5 43 17 24 -7 36 24 20 4 40 

3119 Technicy nauk fizycz. i tech. 

gdzie indziej nieskl. 

955 617 656 -39 916 600 608 -8 908 591 562 29 937 

3122 Mistrzowie produkcji  

w przem. przetwór. 

118 72 100 -28 90 81 87 -6 84 67 74 -7 77 

3123 Mistrzowie produk.  

w budownict. 

172 58 139 -81 91 56 70 -14 77 57 56 1 78 

3131 Operatorzy urządzeń 

energet. 

130 111 96 15 145 116 108 8 153 98 108 -10 143 

3132 Operatorzy urządzeń do 

spalania odpadów, uzd. 

wody i pokr. 

74 51 54 -3 71 53 50 3 74 52 46 6 80 

3133 Kontroler. (sterown.) 

procesów w przem. chem. 

0 3 0 3 3 3 1 2 5 0 4 -4 1 
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Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Technicy i inny średni personel” 

Sym-

bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

3135 Kontroler. (sterown.) proc. 

metalurgicznych 

3 3 5 -2 1 2 1 1 2 9 5 4 6 

3139 Kontroler. (sterown.) proc. 

przemysłowych gdzie 

indziej nieskl. 

42 83 52 31 73 48 58 -10 63 42 51 -9 54 

3141 Techn. nauk biolog. (z wył. 

nauk medyczn.) 

1 1 1 0 1 4 2 2 3 4 3 1 4 

3142 Technicy rolnictwa 

i pokrewni 

768 472 510 -38 730 496 471 25 755 428 458 -30 725 

3143 Technicy leśnictwa 68 50 57 -7 61 49 46 3 64 51 61 -10 54 

3144 Technicy technologii 

żywności 

448 359 346 13 461 340 318 22 483 312 320 -8 475 

3152 Oficerowie pokładowi, 

piloci żeglugi i pokrewni 

5 2 3 -1 4 4 5 -1 3 10 7 3 6 

3153 Piloci statków powietrz. 

 i personel pokrewny 

12 7 13 -6 6 12 8 4 10 5 5 0 10 

3154 Kontrolerzy ruchu 

lotniczego i pokrewni 

4 1 1 0 4 2 2 0 4 2 3 -1 3 

3155 Technicy urządzeń ruchu 

lotniczego 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

3211 Operatorzy aparatury 

medycznej 

62 48 46 2 64 64 61 3 67 64 41 23 90 

3212 Technicy analityki 

medycznej 

79 59 39 20 99 49 52 -3 96 52 55 -3 93 

3213 Technicy farmaceutyczni 169 190 177 13 182 241 202 39 221 234 216 18 239 

3214 Technicy medyczni  

i dentystyczni 

77 90 59 31 108 70 65 5 113 82 80 2 115 
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Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Technicy i inny średni personel” 

Sym-

bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

3220 Dietetycy i żywieniowcy 1084 770 841 -71 1013 852 799 53 1 066 710 778 -68 998 

3230 Praktykuj. niekonw. lub 

komplementarne metody 

terapii 

11 5 5 0 11 12 7 5 16 6 11 -5 11 

3240 Technicy weterynarii 14 16 11 5 19 21 19 2 21 12 16 -4 17 

3251 Asystenci dentystycz. 94 92 90 2 96 84 74 10 106 62 77 -15 91 

3253 Optycy okularowi 31 21 23 -2 29 20 22 -2 27 18 14 4 31 

3254 Technicy fizjoterapii  

i masażyści 

325 251 274 -23 302 270 231 39 341 212 248 -36 305 

3255 Średni personel ochrony 

środowiska medycyny 

pracy i bhp 

581 404 453 -49 532 450 403 47 579 407 427 -20 559 

3256 Ratownicy medyczni 66 75 70 5 71 95 91 4 75 64 80 -16 59 

3259 Średni personel do spraw 

zdrowia gdzie indziej 

nieskl. 

301 237 228 9 310 218 226 -8 302 199 193 6 308 

3311 Dealerzy i maklerzy 

aktywów finansow. 

14 8 11 -3 11 13 8 5 16 10 7 3 19 

3312 Pracownic. ds. kredyt., 

pożyczek i pokrewni 

115 98 97 1 116 107 94 13 129 95 101 -6 123 

3313 Księgowi 819 503 516 -13 806 491 485 6 812 512 450 62 874 

3314 Średni personel do spraw 

statystyki i dziedzin 

pokrewn. 

3469 2428 2487 -59 3410 2 426 2 369 57 3 467 1985 2 196 -211 3256 

3315 Rzeczoznawcy (z wyłącz. 

majątkow.) 

12 16 9 7 19 9 12 -3 16 17 9 8 24 

3321 Agenci ubezpieczeniowi 59 56 48 8 67 58 48 10 77 47 39 8 85 
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Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Technicy i inny średni personel” 

Sym-

bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

3322 Przedstawiciele handlowi 627 616 558 58 685 587 568 19 704 658 593 65 769 

3323 Zaopatrzeniowcy 225 168 170 -2 223 177 149 28 251 189 155 34 285 

3324 Pośrednicy handlowi 22 19 15 4 26 11 20 -9 17 30 15 15 32 

3331 Spedytorzy i pokrewni 192 156 171 -15 177 217 182 35 212 173 197 -24 188 

3332 Organizat. konferencji  

i imprez 

6 14 6 8 14 11 5 6 20 14 16 -2 18 

3333 Pośrednicy pracy  

i zatrudnien. 

16 8 13 -5 11 11 8 3 14 23 21 2 16 

3339 Pośrednicy usług biznesow. 

gdzie indziej nieskl. 

130 85 91 -6 124 77 80 -3 121 84 85 -1 120 

3341 Kierownicy biura 8 5 8 -3 5 4 4 0 5 14 7 7 12 

3342 Sekretarze sądowi 18 5 7 -2 16 11 8 3 19 12 8 4 23 

3343 Pracownic. administ. 

 i sekret. biura zarządu 

1210 722 777 -55 1155 727 744 -17 1 138 678 667 11 1149 

3344 Sekretarze medyczni  

i pokrewni 

39 19 23 -4 35 20 17 3 38 18 24 -6 32 

3351 Funkcjonariusze celni  

i ochrony granic 

5 3 2 1 6 4 2 2 8 4 3 1 9 

3352 Urzędnicy ds. podatk. 5 4 1 3 8 2 4 -2 6 7 4 3 9 

3353 Urzędnicy do spraw 

świadczeń społecz. 

2 0 1 -1 1 2 0 2 3 1 1 0 3 

3355 Policjanci służby 

kryminaln. 

5 5 3 2 7 5 6 -1 6 5 6 -1 5 

3356 Funkcjonariusze służby 

więziennej 

7 10 7 3 10 8 6 2 12 8 8 0 12 

3357 Funkcjonariusze służb 

specjalnych 

0 3 1 2 2 0 0 0 2 0 1 -1 1 
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Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Technicy i inny średni personel” 

Sym-

bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

3359 Urzędnicy państwowi do 

spraw nadzoru gdzie 

indziej nieskl. 

49 31 33 -2 47 29 31 -2 45 34 24 10 55 

3411 Średni personel z dziedziny 

prawa i pokr. 

5 2 3 -1 4 6 5 1 5 5 5 0 5 

3412 Pracownic. pomocy społ. 

 i pracy socjalnej 

366 331 289 42 408 283 308 -25 383 328 279 49 432 

3413 Pracownicy z zakresu 

działalności religijnej 

2 0 1 -1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

3421 Sportowcy i pokrewni 9 9 8 1 10 13 11 2 12 19 13 6 18 

3422 Trenerzy, instruktor.  

i działacze sportowi 

25 35 23 12 37 34 37 -3 34 23 32 -9 25 

3423 Instruktor. fitness i rekreacji 

ruchowej 

37 28 26 2 39 45 41 4 43 36 28 8 51 

3431 Fotografowie 168 170 128 42 210 168 130 38 248 135 141 -6 242 

3432 Plastycy, dekorator. wnętrz 

i pokrewni 

274 221 206 15 289 256 237 19 308 258 225 33 341 

3433 Pracownic. bibliotek, 

galerii, muzeów i informacji 

naukowej 

65 40 49 -9 56 68 45 23 79 40 44 -4 75 

3434 Szefowie kuchni  

i organizat. usług 

gastronomicznych 

135 77 120 -43 92 165 121 44 136 110 114 -4 132 

3435 Aktorzy cyrkowi i pokr. 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

3436 Muzycy i pokrewni 43 34 33 1 44 46 45 1 45 43 36 7 52 

3437 Tancerze 2 3 4 -1 1 5 3 2 3 1 2 -1 2 
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Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Technicy i inny średni personel” 

Sym-

bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

3439 Średni personel w zakr. 

działaln. artyst. i kult. gdzie 

indziej nieskl. 

59 27 41 -14 45 43 32 11 56 28 33 -5 51 

3511 Operatorzy urządzeń 

teleinformatycznych 

24 39 28 11 35 44 44 0 35 31 36 -5 30 

3512 Technicy wsparcia 

informat. i technicznego 

819 738 791 -53 766 821 747 74 840 769 833 -64 776 

3513 Operatorzy sieci i syst. 

komputerowych 

48 30 36 -6 42 41 42 -1 41 35 35 0 41 

3514 Technicy sieci internet. 1 10 6 4 5 9 10 -1 4 13 7 6 10 

3521 Operatorzy urządzeń do 

rejestracji i transmisji 

obrazu i dźwięku 

33 29 31 -2 31 28 25 3 34 35 25 10 44 

3522 Operatorzy urządzeń 

telekomunikacyjnych 

203 149 164 -15 188 153 161 -8 180 148 141 7 187 

 Suma 21 717 16 025 16 890 -865 20 852 16 643 15 935 708 21 560 15 311 15 519 -208 21 352 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. 
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Do tego typu grup elementarnych zaliczały się: agenci ubezpieczeniowi, urzędnicy do 

spraw podatków i pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej. Grupy te znacznie 

różniły się ogólną liczbą bezrobotnych, lecz we wszystkich tych grupach 

elementarnych uległa ona zwiększeniu w całym okresie badania. Jednocześnie oferty 

znacznej liczby wolnych miejsc pracy pozostały częściowo niewykorzystane  

w dwóch spośród tych grup elementarnych. Ten fakt może świadczyć, iż pracę 

podejmują tam osoby z innych grup elementarnych, lub że są to mało atrakcyjne 

miejsca pracy. Potwierdzeniem powyższej uwagi jest grupa przedstawicieli 

handlowych, w której stan bezrobotnych wzrósł do 769 osób w pierwszej połowie  

2012 r. (stały wskaźnik 1,1 przez trzy półrocza), przy 739 zgłoszonych miejscach 

pracy i pozostałych 114 wolnych miejscach w końcu tego okresu. Z drugiej strony 

grupa elementarna mistrzów produkcji w przemyśle przetwórczym wykazała stały 

ubytek liczby bezrobotnych (od 118 do 77 osób), mając dość zróżnicowany i rosnący 

wskaźnik intensywności deficytu/nadwyżki, aż do wartości 1,3 i 0,9 w dwóch 

ostatnich półroczach. 

Sektorami szczególnie nadwyżkowymi w tej grupie wielkiej są następujące 

grupy elementarne: operatorzy aparatury medycznej, technicy farmaceutyczni, technicy 

medyczni i dentystyczni – duży wzrost bezrobocia w tych trzech sektorach związanych 

ze służbą zdrowia, funkcjonariusze celni i ochrony granic, sportowcy i pokrewni, plastycy, 

dekoratorzy wnętrz i pokrewni (najwięcej osób bezrobotnych w tej silnie nadwyżkowej 

grupie) oraz muzycy i pokrewni. Sektory te cechują się dodatnimi saldami ruchu 

bezrobotnych i wskaźnikami intensywności nadwyżki w przedziale 0,0–0,3. 

 

5.3.4. PRACOWNICY BIUROWI 

 

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności  

i doświadczenia, które są niezbędne do zapisywania, organizowania, 

przechowywania i wyszukiwania informacji, obliczania danych liczbowych, 

finansowych i statystycznych oraz wykonywania obowiązków wobec klientów, 

szczególnie związanych z operacjami pieniężnymi, organizowaniem podróży, 

informacjami i spotkaniami w zakresie biznesu. 

W tej grupie wielkiej jako sektory deficytowe można dość jednoznacznie 

wskazać dwie grupy elementarne: pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy 

call center) i technicy archiwiści i pokrewni. Oba sektory miały dość wysokie wskaźniki 

intensywności deficytu (od 1,2 do 4,5 w różnych okresach) i ujemne salda ruchu 

bezrobotnych w 2011 r. Grupy elementarne: pracownicy lombardów i instytucji 

pożyczkowych oraz pomocnicy biblioteczni, także cechowały się dużymi wartościami 
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wskaźników intensywności deficytu (od 1,0 do nawet 13,0), lecz salda ruchu 

bezrobotnych i stan bezrobocia utrzymywały się w nich na prawie zerowym 

poziomie. Z kolei grupa operatorów wprowadzania danych, posiadając wartości 

wskaźnika intensywności najczęściej sporo powyżej dolnej granicy deficytu (2,2–3,4), 

wykazywała w tym samym czasie dodatnie salda ruchu bezrobotnych. Dlatego też 

ogólna liczba bezrobotnych w tej grupie elementarnej wzrosła z 13 do 35 osób. 

Niniejsza grupa wielka posiadała zaledwie trzy wyraźnie nadwyżkowe 

sektory. Charakteryzowały się one stosunkowo wysokimi wartościami wskaźników 

intensywności nadwyżki w przedziale 0,4-0,7 i w większości miały małą liczbę 

bezrobotnych. Grupy elementarne wykazujące szczególną nadwyżkę to: kasjerzy 

bankowi i pokrewni (w tym sektorze około 400 osób bezrobotnych), ankieterzy oraz 

pracownicy obsługi płacowej. Jedną z grup elementarnych o najwyższym poziomie 

bezrobocia była grupa pracowników obsługi biurowej – ponad 4 000 osób bezrobotnych 

w roku 2011 i 2012. Sektor ten wyróżniał się stałym i szybkim wzrostem liczby 

bezrobotnych, jednakże w tym samym czasie wartości wskaźnika intensywności 

deficytu/nadwyżki wahały się w przedziale od 0,6 do 1,2. 

 

5.3.5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY 

 

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

niezbędnych do świadczenia usług ochrony, usług osobistych związanych m.in.  

z podróżą, prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem żywności, opieką osobistą 

oraz do sprzedawania i demonstrowania towarów w sklepach hurtowych, czy 

detalicznych. 

Grupa ta posiada dwa sektory deficytowe, są to następujące grupy 

elementarne: opiekunowie dziecięcy i pracownicy domowej opieki osobistej. Pierwszy 

sektor wyróżnia się sukcesywnym spadkiem wskaźnika intensywności do poziomu 

zrównoważenia w pierwszej połowie 2012 r., a także niewielkimi zmianami ogólnej 

liczby bezrobotnych (do stanu 44 osób). Druga grupa elementarna również zbliżyła 

się do granicy zrównoważenia, co potwierdza jeszcze większa stabilność liczby 

bezrobotnych na poziomie około 127 osób (tab. 5.4). Z kolei dużymi wartościami 

wskaźnika intensywności deficytu (nawet do ponad 5,0) wyróżniały się następujące 

grupy elementarne: gospodarze budynków, sprzedawcy na targowiskach i bazarach, 

sprzedawcy uliczni żywności, agenci sprzedaży bezpośredniej, sprzedawcy (konsultanci)  

w centrach sprzedaży telefonicznej/internetowej, asystenci nauczycieli oraz pracownicy 

ochrony osób i mienia. W sektorach tych salda ruchu bezrobotnych były dodatnie  

w większości okresów i ukazywały wzrost liczby bezrobotnych.  
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Tab. 5.4. Liczby i salda bezrobotnych dla 5. grupy głównej w województwie śląskim w latach 2010–2012 

Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” 

Sym

-bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

5112 Konduktorzy i pokrewni 69 42 49 -7 62 49 47 2 64 35 43 -8 56 

5113 Przewod. turyst. i piloci 

wyciecz. 

15 12 14 -2 13 18 12 6 19 8 17 -9 10 

5120 Kucharze 3 811 2 707 2 807 -100 3 711 3 018 2 718 300 4 011 2 690 2 737 -47 3 964 

5131 Kelnerzy 1 214 957 941 16 1 230 1 017 929 88 1 318 929 945 -16 1 302 

5132 Barmani 887 624 613 11 898 681 631 50 948 558 576 -18 930 

5141 Fryzjerzy 1 648 1 625 1 520 105 1 753 1 895 1 538 357 2 110 1 550 1 641 -91 2 019 

5142 Kosmetyczki i pokrewni 549 484 471 13 562 547 468 79 641 457 482 -25 616 

5151 Pracownicy obsługi 

technicznej biur, hoteli  

i innych obiektów 

34 31 19 12 46 41 31 10 56 30 31 -1 55 

5152 Pracownicy usług domow. 63 27 43 -16 47 29 35 -6 41 20 21 -1 40 

5153 Gospod. budynk. 2 735 1 932 1 928 4 2 739 1 805 1 655 150 2 889 1 744 1 718 26 2 915 

5163 Pracown. zakładów pogrzeb. 13 21 12 9 22 11 15 -4 18 12 11 1 19 

5164 Opiekunowie zwierząt 

domow. i pracown. zajmujący 

się zwierząt 

13 13 12 1 14 14 14 0 14 11 11 0 14 

5165 Instruktorzy nauki jazdy 21 27 22 5 26 17 23 -6 20 13 16 -3 17 

5169 Pracownicy usług osobist. 

gdzie indziej niesklas. 

10 11 13 -2 8 9 5 4 12 8 11 -3 9 

5211 Sprzed. na targ. i bazarach 7 13 3 10 17 10 11 -1 16 9 5 4 20 

5212 Sprzedawcy uliczni żywności 4 3 5 -2 2 3 2 1 3 5 1 4 7 

5221 Właścic. sklepów 71 68 52 16 87 61 52 9 96 81 60 21 117 

5222 Kierow. sprzed. w market. 144 59 93 -34 110 88 77 11 121 64 66 -2 119 

5223 Sprzed. sklepowi, ekspedienci 15 873 12 586 11 587 999 16 872 12 762 11 838 924 17 796 12 133 11 496 637 18 433 
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Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” 

Sym

-bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

5230 Kasjerzy i sprzed. biletów 893 812 719 93 986 857 849 8 994 852 789 63 1 057 

5241 Modelki i modele 1 5 5 0 1 4 3 1 2 3 2 1 3 

5242 Demonstratorzy wyrobów 2 1 0 1 3 1 1 0 3 0 1 -1 2 

5243 Agenci sprzed. bezpośr. 31 41 33 8 39 43 30 13 52 49 45 4 56 

5244 Sprzed. (kons.) w centrach 

sprzed. telefon. / internet. 

208 281 261 20 228 313 292 21 249 317 280 37 286 

5245 Pracownicy stacji obsługi 

pojazdów 

93 114 97 17 110 117 106 11 121 157 134 23 144 

5246 Wydaw. posiłków 37 60 34 26 63 71 53 18 81 61 50 11 92 

5249 Pracown. sprzed. i pokrewni 

gdzie indziej niesklas. 

684 632 558 74 758 718 670 48 806 685 660 25 831 

5311 Opiekun. dziecięcy 46 32 25 7 53 38 43 -5 48 27 31 -4 44 

5312 Asystenci nauczyc. 7 14 13 1 8 25 18 7 15 21 19 2 17 

5321 Pomocn. personel medycz. 11 15 11 4 15 12 4 8 23 21 18 3 26 

5322 Pracown. domowej opieki 

osobistej 

127 79 79 0 127 71 73 -2 125 59 56 3 128 

5329 Pracown. opieki osobis.  

w ochronie zdrowia i 

pokrewni gdzie indziej nieskl. 

203 162 128 34 237 161 149 12 249 152 142 10 259 

5411 Strażacy 14 8 12 -4 10 7 6 1 11 16 7 9 20 

5413 Pracown. ochrony osób i 

mienia 

1 425 1 175 1 193 -18 1 407 1 085 1 062 23 1 430 1 132 1 068 64 1 494 

5419 Pracown. usług ochr. gdzie 

indziej nieskl. 

33 62 46 16 49 55 49 6 55 43 54 -11 44 

 Suma 30 996 24 735 23 418 1 317 32 313 25 653 23 509 2 144 34 457 23 952 23 244 708 35 165 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
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Szczególnie uwidoczniło się to w grupie gospodarzy budynków, w której liczba 

bezrobotnych osiągnęła 2915 osób na koniec czerwca 2012 r. Także grupa 

elementarna sprzedawców (konsultantów) w centrach sprzedaży telefonicznej/internetowej 

wykazała wzrost od 208 do 286 osób bezrobotnych w badanym okresie, czy grupa 

pracowników ochrony osób i mienia – wzrost do 1494 osób bezrobotnych. 

W tej grupie wielkiej było dość dużo sektorów szczególnie nadwyżkowych. 

Wyjątkowo niekorzystna sytuacja wystąpiła w dwóch grupach elementarnych,  

w których wskaźnik intensywności deficytu/nadwyżki wynosił zaledwie 0,2 i mniej, 

przy bardzo wysokim i szybko rosnącym bezrobociu. Była to grupa elementarna 

właścicieli sklepów, a przede wszystkim grupa sprzedawców sklepowych (ekspedientów)  

o bezrobociu wzrastającym po kilkaset osób w trzech kolejnych półroczach do stanu 

18 433 zarejestrowanych bezrobotnych w końcu badanego okresu – najwyższa 

wartość spośród wszystkich analizowanych sektorów (grup elementarnych). Inne 

wyraźnie nadwyżkowe sektory stanowiły następujące grupy elementarne: kasjerzy  

i sprzedawcy biletów (ze wskaźnikiem 0,6), pracownicy stacji obsługi pojazdów (0,4), 

wydawcy posiłków (0,5), pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 

(0,6) i pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej 

niesklasyfikowani (0,2). 

 

5.3.6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 

 

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności  

i doświadczenia, które są niezbędne do uprawy i zbioru ziemiopłodów, zbierania 

owoców lub roślin dziko rosnących, uprawy i eksploatacji lasów, chowu i hodowli 

zwierząt, połowów lub hodowli ryb (Klasyfikacja…, 2010) . 

W tej grupie wielkiej nie zaznaczył się żaden sektor deficytowy, co wyniknęło 

częściowo z małej liczby, zaledwie 17 grup elementarnych. W przypadku kilku grup 

elementarnych wystąpiły ujemne salda ruchu bezrobotnych w półroczach 

„wiosennych” (I połowa roku). Prawdopodobnie wynika to z sezonowości prac 

polowych w rolnictwie. Z kolei grupa rolników produkcji roślinnej i zwierzęcej 

pracujących na własne potrzeby jako jedyna grupa elementarna wykazała ujemne salda 

w całym okresie badania. 

Ta mała grupa miała tylko dwa sektory szczególnie nadwyżkowe, w dodatku 

cechowały się one niewielką ogólną liczbą bezrobotnych i niskimi wartościami 

wskaźnika intensywności nadwyżki. Były to następujące grupy elementarne: hodowcy 

drobiu (wskaźnik 0,1) i hodowcy ryb (wskaźnik 0,0). 

 

  



 

 249

5.3.7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 

 

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

niezbędnych do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów 

oraz budowy, konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn. Główne zadania 

wymagają znajomości i zrozumienia charakteru pracy, stosowanych materiałów, 

maszyn i wytwarzanych produktów (Klasyfikacja…, 2010). 

Grupa wielka robotników przemysłowych i rzemieślników wyróżnia się 

stosunkowo dużą liczbą grup elementarnych, które jawią się jako sektory deficytowe. 

W dodatku większość tych grup elementarnych cechuje się wysoką liczbą zarówno 

osób bezrobotnych, jak i zgłoszeń wolnych miejsc pracy i aktywizacji bezrobotnych. 

Do najsilniejszych sektorów deficytowych zaliczają się następujące grupy: robotnicy 

budowy dróg i pokrewni, spawacze i pokrewni oraz elektrycy budowlani i pokrewni. 

Wymienione grupy elementarne charakteryzowały się sporymi wartościami 

wskaźnika intensywności deficytu (np. w I pół. 2012 r. było to 1,5 i więcej), przy 

równoczesnej przewadze ujemnych sald ruchu bezrobotnych (tab. 5.5). Wprawdzie 

poziomy bezrobocia były w tych grupach bardzo wysokie, ale również wielkość 

oferty wolnych miejsc pracy często je przewyższała.  

W ostatnim okresie badania zarówno poziom bezrobocia, jak i liczba ofert 

pracy przekroczyły 300 osób w każdej z omówionych wcześniej trzech grup 

elementarnych. Wśród nich grupa spawaczy i pokrewnych osiągnęła odpowiednio  

828 osób bezrobotnych i 934 miejsc pracy, z których 165 pozostało wolnych w końcu 

pierwszego półrocza 2012 r. 

Kolejne trzy grupy elementarne: dekarze, tynkarze i pokrewni oraz robotnicy 

budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani, wykazały 

wprawdzie dość duże wskaźniki intensywności deficytu, lecz były to wartości 

malejące (z wyjątkiem grupy tynkarzy i pokrewnych), a salda ruchu bezrobotnych 

wskazywały na wzrost bezrobocia. Wobec tego podane fakty świadczą o niskiej 

deficytowości tych sektorów. Interesująca była grupa robotników przygotowujących  

i wznoszących konstrukcje metalowe, w której dla dwóch ostatnich półroczy wskaźnik 

intensywności przekroczył próg deficytowości i liczba bezrobotnych zmalała  

o ponad 10% (30 osób). Z kolei grupa elementarna strzałowych osiągnęła pod koniec 

badania najwyższy wskaźnik intensywności deficytu ze wszystkich grup 

elementarnych (54,0), co wyniknęło z wyliczenia jego wartości na podstawie 

napływu jednej osoby bezrobotnej. Sektor pozornie wydawał się deficytowy, chociaż 

na koniec czerwca 2012 r. nie było w nim wolnych miejsc pracy, a stan 

zarejestrowanych bezrobotnych to była zaledwie jedna osoba (tab. 5.5).  
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Tab. 5.5. Liczby i salda bezrobotnych dla 7. grupy głównej w województwie śląskim w latach 2010–2012 

Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” 

Sym-

bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

7111 Monterzy konstr. budowl. 

i konserw. budynk. 

156 123 117 6 162 103 110 -7 155 114 98 16 171 

7112 Murarze i pokrewni 2 528 1 950 2 024 -74 2 454 1 870 1 779 91 2 545 1 849 1 836 13 2 558 

7113 Robotnicy obróbki 

kamienia 

75 43 52 -9 66 65 39 26 92 54 60 -6 86 

7114 Betoniarze betoniarze 

zbrojarze i pokrewni 

490 397 410 -13 477 348 360 -12 465 391 354 37 502 

7115 Cieśle i stolarze budowl. 813 638 627 11 824 517 560 -43 781 567 539 28 809 

7116 Robotnicy budowy dróg  

i pokrewni 

337 252 316 -64 273 289 196 93 366 264 302 -38 328 

7117 Monterzy budown. 

wodnego 

14 5 3 2 16 6 7 -1 15 3 2 1 16 

7119 Robotnicy robót stanu 

surowego i pokrew. gdzie 

ind. nieskl. 

169 124 137 -13 156 102 102 0 156 113 106 7 163 

7121 Dekarze 347 276 290 -14 333 245 235 10 343 263 257 6 349 

7122 Posadzk., parkiec. 

 i glazurnicy 

289 199 202 -3 286 220 208 12 298 236 224 12 310 

7123 Tynkarze i pokrewni 94 93 80 13 107 92 86 6 113 80 90 -10 103 

7124 Monterzy izolacji 108 98 105 -7 101 103 89 14 115 107 101 6 121 

7125 Szklarze 126 147 130 17 143 105 126 -21 122 129 117 12 134 

7126 Hydraul. i monterzy 

instalacji sanitarn. 

1 193 887 878 9 1 202 873 845 28 1 230 855 851 4 1 234 

7127 Monterzy instalacji 

klimatyzacyj. i chłodnicz. 

76 60 76 -16 60 77 56 21 81 63 52 11 92 
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Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” 

Sym-

bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

7129 Robotnicy budowlani 

robót wykończeniowych i 

pokr. gdzie indziej nieskl. 

221 190 206 -16 205 227 179 48 253 212 204 8 261 

7131 Malarze i pokrewni 1 438 990 1 032 -42 1 396 1 013 894 119 1 515 996 972 24 1 539 

7132 Lakiernicy 579 537 541 -4 575 517 515 2 577 506 498 8 585 

7133 Robotnicy czyszcz. konstr. 

budowl. i pokrewni 

26 16 22 -6 20 20 20 0 20 19 19 0 20 

7211 Formierze odlewn.  

i pokrewni 

263 148 154 -6 257 170 149 21 278 129 148 -19 259 

7212 Spawacze i pokrewni 894 703 736 -33 861 636 660 -24 837 660 669 -9 828 

7213 Blacharze 543 496 476 20 563 464 430 34 597 506 471 35 632 

7214 Robotnicy przygot. 

i wznosz. konstruk. 

metalowe 

249 204 193 11 260 189 214 -25 235 184 190 -6 229 

7215 Takielarze i mont. konstr. 

lin. 

15 8 10 -2 13 6 6 0 13 9 7 2 15 

7221 Kowale i operator. pras 

kuźniczych 

51 34 31 3 54 40 29 11 65 35 35 0 65 

7222 Ślusarze i pokrewni 4 558 3 077 3 302 -225 4 333 3 029 3 012 17 4 350 2 972 2 890 82 4 432 

7223 Ustaw. i operator. 

obrabiarek do metali i 

pokrewni 

2 114 1 358 1 493 -135 1 979 1 351 1 343 8 1 987 1 363 1 357 6 1 993 

7224 Szlifierze narzędzi i 

polerowacze metali 

26 14 22 -8 18 21 16 5 23 28 17 11 34 

7231 Mechanicy pojazdów 

samochodowych 

3 029 2 383 2 647 -264 2 765 2 393 2 293 100 2 865 2 397 2 298 99 2 964 
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Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” 

Sym-

bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

7232 Mechan. statków 

powietrz. i pokrewni 

0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 1 

7233 Mechan. maszyn  

i urządzeń rolniczych  

i przemys. 

2 282 1 560 1 715 -155 2 127 1 497 1 504 -7 2 120 1 531 1 467 64 2 184 

7234 Mechan. pojazdów 

jednoślad. 

42 34 35 -1 41 22 25 -3 38 26 22 4 42 

7311 Mechan. precyzyjni 249 195 207 -12 237 220 197 23 260 181 175 6 266 

7312 Monterzy instrum. 

muzyczn. 

4 0 2 -2 2 2 0 2 4 2 3 -1 3 

7313 Jubilerzy, złotnicy  

i pokrewni 

90 67 60 7 97 49 49 0 97 45 40 5 102 

7314 Ceramicy i pokrew. 153 93 82 11 164 95 87 8 172 78 75 3 175 

7315 Formow. wyrobów 

szklanych, krajacze  

i szlifierze szkła 

125 65 88 -23 102 82 81 1 103 71 72 -1 102 

7316 Szyldz., grawerzy  

i zdobnicy ceramiki, szkła 

i pokrewni 

203 126 114 12 215 111 119 -8 207 129 98 31 238 

7317 Rękodziel. wyrobów  

z drewna i pok. materiał. 

51 18 18 0 51 17 28 -11 40 18 9 9 49 

7318 Rękodziel. wyrobów  

z tkanin, skóry i pok. 

materiał. 

853 379 393 -14 839 389 412 -23 816 370 373 -3 813 

7319 Rzemieślnicy gdzie indziej 

nieskl. 

29 30 15 15 44 29 21 8 52 30 33 -3 49 
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Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” 

Sym-

bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

7321 Pracown. przy prac. 

przygot. do druku 

60 42 44 -2 58 40 37 3 61 38 39 -1 60 

7322 Drukarze 179 147 133 14 193 118 136 -18 175 129 117 12 187 

7323 Introlig. i pokrewni 260 168 173 -5 255 166 143 23 278 151 150 1 279 

7411 Elektrycy budowl. i pokr. 308 301 270 31 339 309 314 -5 334 298 306 -8 326 

7412 Elektromechanicy  

i elektromonterzy 

2 852 2 083 2 238 -155 2 697 2 066 2 030 36 2 733 2 010 1 978 32 2 765 

7413 Monterzy linii elektrycz. 57 47 46 1 58 50 47 3 61 52 46 6 67 

7421 Monterzy i serwis. 

urządzeń elektronicznych 

415 372 363 9 424 361 379 -18 406 332 326 6 412 

7422 Monterzy i serwis. sieci 

inst. i urządzeń telekom. 

254 149 157 -8 246 138 157 -19 227 142 134 8 235 

7511 Masarze, robotnicy  

w przetw. ryb i pok. 

733 592 537 55 788 560 560 0 788 550 493 57 845 

7512 Piekarze, cukiernicy i pok. 2 391 1 991 1 899 92 2 483 1 950 1 808 142 2 625 1 818 1 885 -67 2 558 

7513 Robotnicy w produk. 

wyrobów mleczar. 

12 10 3 7 19 6 11 -5 14 3 7 -4 10 

7514 Robotnicy przetw. 

surowców roślinnych 

31 17 18 -1 30 18 22 -4 26 20 9 11 37 

7515 Klasyfikatorzy żywności 

i pokrewni 

7 1 3 -2 5 4 2 2 7 1 1 0 7 

7521 Robotnicy przygot. 

drewno i pokrewni 

43 32 27 5 48 28 25 3 51 33 31 2 53 

7522 Stolarze meblowi i pokr. 1 338 1 129 1 093 36 1 374 1 078 1 065 13 1 387 1 127 1 062 65 1 452 

7523 Ustaw. i operator. maszyn 

do obróbki i produkcji 

wyrobów z drewna 

123 88 85 3 126 92 76 16 142 76 79 -3 139 
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Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” 

Sym-

bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

7531 Krawcy, kuśnierze, 

kapelusz. i pokrewni 

3 108 1 848 1 839 9 3 117 1 836 1 756 80 3 197 1 777 1 658 119 3 316 

7532 Konstruktorzy i krojczow. 

odzieży 

163 131 95 36 199 88 112 -24 175 106 86 20 195 

7533 Szwaczki, hafciarki  

i pokrewni 

1 583 980 902 78 1 661 941 968 -27 1 634 948 845 103 1 737 

7534 Tapicerzy i pok. 157 139 121 18 175 132 113 19 194 108 132 -24 170 

7535 Wyprawiacze skór, 

garbarze i pokrewni 

51 22 30 -8 43 17 20 -3 40 16 15 1 41 

7536 Obuwnicy i pok. 920 500 507 -7 913 508 445 63 976 460 422 38 1014 

7537 Kaletnicy, rymarze i pokr. 149 86 76 10 159 70 77 -7 152 72 58 14 166 

7542 Strzałowi 1 0 1 -1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

7543 Brakarze wyrobów 

przemysł. 

17 29 16 13 30 40 27 13 43 35 34 1 44 

7544 Robotnicy zwalczania 

szkodników i chwastów 

7 4 6 -2 5 5 4 1 6 6 5 1 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 



 

 255

W tej grupie wielkiej można wskazać stosunkowo dużo sektorów wyraźnie 

nadwyżkowych, gdyż było tutaj kilka grup elementarnych o wyjątkowo dużej 

liczbie, ponad 500 osób bezrobotnych. W dodatku bezrobocie w tych grupach szybko 

rosło, przy niekorzystnych wartościach wskaźników intensywności nadwyżki  

z przedziału 0,2-0,3. Chodzi o następujące grupy elementarne: blacharze  

(632 bezrobotnych w końcu I pół. 2012 r.), masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb  

i pokrewni (845 bezrobotnych), stolarze meblowi i pokrewni (1452 bezrobotnych) oraz 

krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni (3316 bezrobotnych). Pozostałe szczególnie 

nadwyżkowe sektory to: hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych (wskaźnik 

intensywności nadwyżki 0,6), ceramicy i pokrewni (0,0), monterzy linii elektrycznych 

(0,7), robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni (0,5) oraz brakarze wyrobów 

przemysłowych (0,2). 

 

5.3.8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 

 

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności  

i doświadczenia, które są niezbędne do prowadzenia pojazdów i innego sprzętu 

ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy maszyn i urządzeń 

przemysłowych na miejscu lub przy pomocy zdalnego sterowania oraz do 

montowania produktów z komponentów według ścisłych norm i metod. 

Wykonywanie zadań wymaga głównie posiadania wiedzy i zrozumienia zasad 

funkcjonowania obsługiwanych urządzeń (Klasyfikacja…, 2010). 

W ramach kolejnej grupy wielkiej tylko grupa elementarna kierowców 

samochodów ciężarowych ujawniła się jako wyraźny sektor deficytowy, chociaż  

w ostatnim okresie sytuacja w tej grupie uległa pogorszeniu, wystąpiło dodatnie 

saldo ruchu bezrobotnych. Grupa elementarna operatorów sprzętu do robót ziemnych 

 i urządzeń pokrewnych początkowo cechowała się korzystnymi parametrami, lecz 

wskaźniki obniżyły się znacznie od połowy 2011 r. Z drugiej strony grupa operatorów 

urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców zanotowała  

w ostatnim okresie wzrost wskaźnika intensywności deficytu do wartości 3,7  

i ujemne saldo ruchu bezrobotnych. Podobnie grupa elementarna kierowców 

operatorów wózków jezdniowych wykazała ostatnio przyrost wskaźnika intensywności 

do poziomu deficytowości, lecz w tym samym czasie saldo ruchu bezrobotnych 

przestało być ujemne. 

Grupa ta posiada kilka szczególnie nadwyżkowych sektorów  

o zróżnicowanych wartościach wskaźnika intensywności nadwyżki w przedziale  

0,1–0,7 oraz różnorodnych wielkościach bezrobocia w końcu badanego okresu. Duże 
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przyrosty liczby bezrobotnych i wysokie wartości bezrobocia w poszczególnych 

półroczach cechowały następujące grupy elementarne: operatorzy maszyn do produkcji 

wyrobów z tworzyw sztucznych (348 osób bezrobotnych na koniec I pół. 2012 r.), 

operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni  

(348 osób bezrobotnych), monterzy sprzętu elektronicznego (423 osób bezrobotnych)  

i monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani (629 osób bezrobotnych). Z kolei trzy inne 

grupy elementarne wśród sektorów szczególnie nadwyżkowych miały bardzo niskie 

wartości wskaźników intensywności nadwyżki, były to grupy: operatorzy maszyn 

tkackich i dziewiarskich (wskaźnik 0,2), operatorzy maszyn do szycia (wskaźnik 0,2)  

i monterzy sprzętu elektrycznego (wskaźnik 0,1). 

 

5.3.9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 

 

Grupa ta obejmuje zawody, które wymagają niskich lub podstawowych 

umiejętności i niewielkiej wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania 

przeważnie prostych i rutynowych prac. Praca wykonywana jest przy zastosowaniu 

prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej własnej inicjatywie i ocenie.  

W niektórych przypadkach wymaga wysiłku fizycznego (Klasyfikacja…, 2010). 

Grupa elementarna sortowacze odpadów stanowi praktycznie jedyny sektor 

deficytowy w ramach niniejszej grupy wielkiej, gdyż tylko w tej grupie elementarnej 

wskaźnik intensywności deficytu osiągał przez cały czas wysokie i stale rosnące 

wartości (5,3 w I pół. 2012 r.). Również saldo ruchu bezrobotnych było w tym 

sektorze głównie ujemne, a ogólna liczba bezrobotnych obniżyła się do 25 osób  

w końcu badanego okresu (tab. 5.6). Wysokie wskaźniki intensywności deficytu 

miały jeszcze grupy: czyściciele pojazdów i pracownicy świadczący usługi na ulicach, lecz 

w przypadku obu tych grup elementarnych saldo było ujemne tylko w ostatnim 

okresie (I pół. 2012 r.). Natomiast grupa elementarna robotnicy pomocniczy  

w ogrodnictwie i sadownictwie odnotowywała większe wskaźniki intensywności 

deficytu tylko sezonowo, a saldo w większości było dodatnie. 

W omawianej grupie wielkiej było pięć sektorów, które można uznać za 

wyraźnie nadwyżkowe. Jednakże dwa z nich były bliskie zrównoważenia ze 

względu na dość wysokie wartości wskaźnika intensywności nadwyżki (0,8). Należy 

także zauważyć, iż w obu przypadkach tempo przyrostu i stan bezrobocia bardzo się 

różniły, a były to następujące grupy elementarne: pracownicy przygotowujący posiłki 

typu fast food (18 osób bezrobotnych na koniec I pół. 2012 r.), pomoce kuchenne  

(889 osób bezrobotnych).  
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Tab. 5.6. Liczby i salda bezrobotnych dla 9. grupy głównej w województwie śląskim w latach 2010–2012 

Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Pracownicy przy pracach prostych” 

Sym

-bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

9111 Pomoce domowe i sprząt. 42 33 38 -5 37 36 29 7 44 33 26 7 51 

9112 Pomoce i sprząt. biurowe, 

hotel. i pok. 

4 421 2 545 2 668 -123 4 298 2 781 2 515 266 4 564 2 374 2 429 -55 4 509 

9121 Praczki ręczne i prasow. 288 172 145 27 315 153 159 -6 309 140 146 -6 303 

9122 Czyściciele pojazdów 47 51 41 10 57 56 54 2 59 52 56 -4 55 

9123 Zmywacze okien 4 6 3 3 7 0 2 -2 5 2 2 0 5 

9211 Robot. pomocniczy przy 

pracach polowych 

8 2 4 -2 6 4 4 0 6 8 5 3 9 

9212 Robot. pomocniczy przy 

hodowli zwierząt 

7 10 5 5 12 7 8 -1 11 12 8 4 15 

9213 Robot. pomoc. przy uprawie 

roślin i hodowli zwierząt 

0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0 2 

9214 Robot. pomocniczy w 

ogrodnictwie i sadownictwie 

51 32 41 -9 42 53 36 17 59 56 55 1 60 

9215 Robot. pomocniczy w 

leśnictwie 

7 6 4 2 9 1 5 -4 5 5 1 4 9 

9216 Robot. pomocniczy w 

rybołówstwie i upraw. wodn. 

0 2 0 2 2 1 2 -1 1 2 1 1 2 

9311 Robot. pomocniczy w kopaln. 

i kamieniołomach 

401 292 348 -56 345 277 265 12 357 274 278 -4 353 

9312 Robot. pomocniczy w budow. 

drog., wodn. i pok. 

927 637 683 -46 881 613 552 61 942 628 659 -31 911 

9313 Robot. pomocniczy w 

budownictwie ogólnym 

3 469 2 718 2 782 -64 3 405 2 764 2 580 184 3 589 2 800 2 673 127 3 716 

9321 Pakowacze 1 110 845 839 6 1 116 1 038 899 139 1 255 916 892 24 1 279 
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Grupy elementarne Liczba bezrobotnych w grupie „Pracownicy przy pracach prostych” 

Sym

-bol 

Nazwa stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

napływ 

ogółem 

odpływ 

ogółem 

saldo  stan 

ogółem na 

31.12.2010 I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

I pół. 

2011 

30.06.2011 II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

II pół. 

2011 

31.12.2011 I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

I pół. 

2012 

30.06.2012 

9329 Robotnicy przy pracach prost. 

w przem. gdzie in. nieskl. 

3 427 2 265 2 323 -58 3 369 2 375 2 147 228 3 597 2 347 2 278 69 3 666 

9332 Prowadzący pojazdy ciągnięte 

przez zwierz. 

10 4 4 0 10 10 2 8 18 4 10 -6 12 

9333 Robot. pracujący przy 

przeładunku towarów 

779 554 565 -11 768 648 543 105 873 590 619 -29 844 

9334 Układ. tow. na półkach 9 33 19 14 23 48 37 11 34 66 50 16 50 

9411 Pracow. przygotowujący 

posiłki typu fast food 

7 17 13 4 11 16 12 4 15 26 23 3 18 

9412 Pomoce kuchennne 811 633 611 22 833 624 588 36 869 569 549 20 889 

9510 Pracownicy świadczący 

usługi na ulicach 

39 42 39 3 42 68 52 16 58 36 51 -15 43 

9520 Sprzed. uliczni prod. nieżyw. 10 4 3 1 11 6 7 -1 10 4 4 0 10 

9611 Ładowacze nieczystości 49 39 29 10 59 42 35 7 66 30 31 -1 65 

9612 Sortowacze odpadów 30 24 28 -4 26 26 20 6 32 20 27 -7 25 

9613 Zamiatacze i pok. 516 292 304 -12 504 287 270 17 521 301 278 23 544 

9621 Gońcy, bagażowi i pok. 187 185 171 14 201 187 167 20 221 126 151 -25 196 

9622 Pracow. wykon. dorywcze 

prace proste 

16 8 14 -6 10 9 10 -1 9 6 5 1 10 

9623 Odczytujący liczniki i wybier. 

monety z autom. 

2 5 2 3 5 4 3 1 6 4 3 1 7 

9629 Pracownicy przy pracach 

prostych gdzie indziej nieskl. 

1 144 865 770 95 1 239 880 779 101 1 340 762 756 6 1 346 

 Suma 17 818 12 321 12 496 -175 17 643 13 016 11 782 1 234 18 877 12 194 12 067 127 19 004 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
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Stale i najszybciej wzrastała liczba bezrobotnych w grupie elementarnej pakowaczy,  

w której wielkość bezrobocia w końcu badanego okresu osiągnęła 1279 osób, przy 

wartości wskaźnika intensywności nadwyżki równej 0,4. Podobne wskaźniki 

intensywności nadwyżki miały dwie inne grupy elementarne: układacze towarów  

na półkach oraz odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów. Cechowały się one 

znacznie niższą, ale bardzo szybko i bez przerwy rosnącą liczbą bezrobotnych. 

 

5.3.10. SIŁY ZBROJNE 

 

W tej grupie wielkiej klasyfikowani są żołnierze zawodowi. Odróżnia się ona 

znacznie od pozostałych, na co wpływ ma odmienny charakter pracy i bardzo mała 

liczba zawodów, a zatem i grup. Wszystkie trzy grupy elementarne wykazały  

w zasadzie zrównoważenie. Wobec tego nie odnotowano tutaj ani sektorów 

deficytowych, ani wyraźnie nadwyżkowych. W najbliższej przyszłości nie 

przewiduje się w tej grupie wielkiej większych zmian. 
 

 

5.4. PROGNOZA KRÓTKOTERMINOWA 
 

Zmiana klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, 

wprowadzona w Polsce od lipca 2010 r., była na tyle istotna i różna od poprzedniej 

(zwłaszcza na poziomie grup elementarnych), iż spowodowała praktycznie brak 

możliwości sensownych porównań z wcześniejszymi danymi. Dlatego stosunkowo 

krótki okres przeprowadzonego badania nie pozwala wyciągnąć wniosków daleko 

sięgających w przyszłość. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że sytuacja na rynku 

pracy mocno się skomplikowała w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat w związku  

z zaistnieniem sytuacji kryzysowej w gospodarce naszego kraju, co jest pochodną 

ogólnoświatowego kryzysu, trwającego już prawie pół dekady.  

Wobec tego niniejsza prognoza może być trafna w ciągu najbliższych kilku lat, 

ale tylko przy braku gwałtownych zmian na rynku pracy w roku 2013. W sytuacji 

dalszego pogłębiania się kryzysu gospodarczego rzeczywistość może się okazać 

diametralnie różna, zwłaszcza w odniesieniu do sektorów deficytowych. W takim 

przypadku na rynku pracy zabraknie sektorów deficytowych lub ich liczba będzie 

bardzo ograniczona. Z drugiej strony liczba sektorów (grup elementarnych) 

wyraźnie wskazywanych jako nadwyżkowe może wzrosnąć, przy czym obecnie 

trudno jednoznacznie wskazać, których sektorów miałoby to dotyczyć. 
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W świetle powyższych uwag podjęto jednak próbę wskazania sektorów 

deficytowych oraz szczególnie nadwyżkowych na najbliższe kilka lat. Wśród 

sektorów prognozowanych jako deficytowe w najbliższym czasie zaznacza się dość 

istotna grupa elementarna lekarzy specjalistów (2212 – symbol w klasyfikacji).  

W grupie tej wskaźnik intensywności deficytu utrzymywał się na dosyć wysokim 

poziomie (około 1,9), a bezrobocie zmniejszyło się z 15 do 12 osób w ciągu trzech 

półroczy, przy powtarzającym się napływie około 9 osób co pół roku. Być może 

grupa elementarna lekarzy bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji (2211) również 

stanie się sektorem deficytowym, gdyż liczba osób odpływających z bezrobocia  

w pierwszej połowie 2012 roku (69 osób) była wyższa od odpływu w pierwszym 

półroczu roku poprzedniego. Część lekarzy powinna dokończyć swoje specjalizacje 

w najbliższych latach. 

 Z drugiej strony grupy elementarne: pracownicy centrów obsługi telefonicznej 

(4222) i technicy archiwiści i pokrewni (4414) raczej przestaną być deficytowe. Wskazuje 

na to wzrastająca liczba bezrobotnych w ostatnim czasie i obniżający się wskaźnik 

intensywności deficytu. Natomiast inaczej wygląda sprawa dwóch innych grup 

elementarnych: instruktorów nauki jazdy (5165) i opiekunów dziecięcych (5311), które to 

sektory mają szansę stać się deficytowymi ze względu na zmniejszającą się liczbę 

bezrobotnych, chociaż na razie wartości wskaźników intensywności w tych grupach 

wskazują na zrównoważenie rynku pracy. 

Najwięcej sektorów prognozowanych jako deficytowe zaznaczyło się  

w ramach grupy wielkiej robotników przemysłowych i rzemieślników. 

Najprawdopodobniej deficytowa pozostanie grupa elementarna spawaczy  

i pokrewnych (7212) ze względu na powtarzające się stałe ubytki liczby bezrobotnych 

oraz wartości wskaźników intensywności deficytu na poziomie około 1,6. Również 

grupy elementarne: tynkarze i pokrewni (7123) oraz elektrycy budowlani i pokrewni 

(7411) charakteryzowały się ostatnio wysokimi wartościami wskaźników 

intensywności deficytu (od 2,0 do 4,0), a jednocześnie spadkiem liczby bezrobotnych 

w pierwszym półroczu 2012 r. Natomiast grupa elementarna robotników 

przygotowujących i wznoszących konstrukcje metalowe (7214) cechowała się dużym 

zmniejszeniem liczby bezrobotnych w ostatnim czasie (II pół. 2011 r. i I pół. 2012 r.), 

przy wskaźniku intensywności o wartościach lekko deficytowych, co może dawać 

szansę na pozostanie tej grupy elementarnej wśród sektorów deficytowych. 

Kolejną grupą elementarną, która ma szanse pozostać sektorem deficytowym 

jest grupa kierowców samochodów ciężarowych (8332), chociaż pierwsza połowa 2012 r. 

nie była dla niej korzystna, gdyż wzrosła wtedy liczba bezrobotnych, a wartość 

wskaźnika intensywności deficytu niewiele przekraczała próg zrównoważenia. 



 

 261

Ostatnim sektorem o wyraźnych cechach deficytowości jest grupa elementarna 

sortowaczy odpadów (9612), w której obniżyła się liczba bezrobotnych wraz ze 

znacznym wzrostem wartości wskaźnika intensywności deficytu, co dobrze rokuje 

na przyszłość. Inną grupą elementarną, z szansami na deficytowość w przyszłości, 

jest grupa pracowników świadczących usługi na ulicach (9510), ze względu na 

deficytowe wartości wskaźnika intensywności oraz wyraźny wzrost odpływu  

z bezrobocia w pierwszej połowie 2012 r. 

Wśród grup elementarnych bardzo wyraźnie przeważają liczebnie sektory 

nadwyżkowe, a wszelkie przewidywania odnośnie rynku pracy wskazują,  

iż sytuacja w Polsce ulegnie dalszemu pogorszeniu, szczególnie w zawodach 

związanych z budownictwem. Wobec tego można prognozować w województwie 

śląskim zwiększenie liczby grup elementarnych, w których wystąpi wyraźna 

nadwyżkowość osób poszukujących pracy nad możliwością znalezienia zatrudnienia 

w danej grupie zawodów. 

Dla potrzeb analitycznych i prognostycznych przyjęto, iż grupa elementarna 

w najbliższej przyszłości będzie stanowić sektor szczególnie nadwyżkowy, gdy  

w okresie badania zostały spełnione trzy warunki. Po pierwsze w danej grupie 

elementarnej wystąpił stały przyrost liczby bezrobotnych w ciągu ostatniego roku 

badania – dodatnie salda ruchu bezrobotnych w drugiej połowie 2011 r. i pierwszej 

połowie 2012 r. Po drugie wzrost bezrobocia w tym czasie był większy niż 10% dla 

poszczególnych grup elementarnych, przy zachowaniu kryterium minimalnego co 

najmniej 10 osób zarejestrowanych w końcu okresu badania (30 czerwca 2012 r.). 

Wreszcie wskaźnik intensywności nadwyżki w pierwszym półroczu 2012 r. osiągnął 

wartość nie przekraczającą 0,4 dla danej grupy elementarnej. 

Analiza tabel z danymi wykazała, iż w najbliższym czasie następujące grupy 

elementarne stanowić będą sektory szczególnie nadwyżkowe: dyrektorzy generalni  

i wykonawczy (1120 – symbol w klasyfikacji), kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 

(1221), kierownicy w gastronomii (1412), kierownicy do spraw innych typów usług gdzie 

indziej niesklasyfikowani (1439), inżynierowie budownictwa (2142), kartografowie i geodeci 

(2165), pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji (2221), farmaceuci (2281), 

specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska (2282), nauczyciele 

akademiccy (2310), specjaliści do spraw zarządzania i organizacji (2421), specjaliści do spraw 

public relations (2432), specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych (2512), 

bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją (2622), dziennikarze (2642), artyści 

plastycy (2651), kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy (2652), aktorzy (2655), technicy 

nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni (3111), operatorzy urządzeń do spalania odpadów, 

uzdatniania wody i pokrewni (3132), operatorzy aparatury medycznej (3211), technicy 
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farmaceutyczni (3213), zaopatrzeniowcy (3323), pośrednicy pracy i zatrudnienia (3333), 

sportowcy i pokrewni (3421), plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni (3432), muzycy  

i pokrewni (3436), operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku (3521), 

operatorzy centrali telefonicznych (4223), pracownicy do spraw transportu (4323), 

właściciele sklepów (5221), pracownicy stacji obsługi pojazdów (5245), strażacy (5411), 

hodowcy drobiu (6122), malarze i pokrewni (7131), blacharze (7213), mechanicy precyzyjni 

(7311), obuwnicy i pokrewni (7536), brakarze wyrobów przemysłowych (7543), operatorzy 

maszyn do szycia (8153), operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni (8156), 

operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni (8160), 

operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru (8171), operatorzy 

urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych (8181), operatorzy innych maszyn 

i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani (8189), monterzy sprzętu 

elektronicznego (8213), monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani (8219), pomoce domowe  

i sprzątaczki (9111), pakowacze (9321) oraz układacze towarów na półkach (9334). 
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ROZDZIAŁ 6 

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH 
 

6.1. BADANA ANKIETOWE PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 

Założenia badawcze. W ramach projektu badawczego „Społeczno-

gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków 

pracy województwa śląskiego – SGP WSL” w drugiej połowie 2012 roku, zostały 

przeprowadzone badania ankietowe wśród przedsiębiorców prowadzących swoją 

działalność na obszarze woj. śląskiego. Liczba zrealizowanych ankiet dla 

poszczególnych podregionów, według podziału Głównego Urzędu Statystycznego  

z 2008 roku, wynikała z liczby mieszkańców, a także liczby podmiotów 

gospodarczych działających na określonym terenie (tab. 6.1, por. także założenia 

metodologiczne – s. 19–20 oraz wzór ankiety – zał. I). 
 

Tab. 6.1. Struktura przeprowadzonych ankiet według podregionów2 (woj. śląskie, 

2012 r.) 

Subregion  Podregion GUS (2008) % Podregion % 

centralny bytomski 9,5 bielski 17,0 

gliwicki 10,5 rybnicki 9,5 

katowicki 18,5 częstochowski 9,5 

sosnowiecki 17,5 
Suma 100,0 

tyski 8,0 

Źródło: opracowanie własne 

 

Prezentowane wyniki badań ankietowych dotyczą charakterystyki firm 

biorących udział w badaniu, w tym ich aktualnej kondycji finansowej oraz 

możliwości rozwoju w ciągu najbliższego roku. Przedstawiona została także 

charakterystyka pracujących, plany zatrudniania w firmach, inwestycje i współpraca 

firm z innymi podmiotami gospodarczymi oraz ocena rynku pracy i aktualnej 

sytuacji gospodarczej z punku widzenia przedsiębiorców. Całość została zakończona 

                                                           
2 Obszar badawczy oraz jego nazewnictwo, obejmuję: podregion bielski, częstochowski, rybnicki oraz 

subregion centralny (składa się on z pięciu podregionów NTS3: bytomskiego, gliwickiego, 

katowickiego, sosnowieckiego i tyskiego; porównaj rycinę na załączonej wkładce). 
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podsumowaniem oraz nawiązaniem do wyników badań rynku pracy 

przeprowadzonych przez inne instytucje na obszarze woj. śląskiego. 

Większość ankietowanych przedsiębiorstw została założona w latach  

2001–2010 (ryc. 6.1). Najniższy odsetek stanowią najstarsze podmioty biorące udział 

w badaniach, czyli te które powstały między rokiem 1900 a 1945 (1%). Aż 84,5% 

ankiet zostało wykonanych wśród działalności gospodarczych prowadzonych przez 

osoby fizyczne. Wśród rozpatrywanych podmiotów spółek – prawa cywilnego  

i handlowego jest po 6,5%. Jednostki i instytucje kultury stanowią po 0,5% badanych. 

Tylko 29,5% ankietowanych firm posiada własną stronę internetową. Wśród 

badanych dominują podmioty gospodarcze zatrudniające do 100 osób.  
 

 
 

Ryc. 6.1. Rok założenia firmy 
Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 6.2. przedstawia strukturę ankietowanych podmiotów pod względem 

podstawowej działalności gospodarczej. Najliczniejszą jest sekcja G, do której 

zaliczamy sprzedaż hurtową i detaliczną wszystkich rodzajów usług, usługi 

związane ze sprzedażą towarów, a także naprawę pojazdów samochodowych  

i motocykli. Następna pod względem częstości występowania jest sekcja C, czyli 

przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym. Trzecia w kolejności 

jest sekcja F zrzeszająca podmioty z branży budowniczej. 
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Tab. 6.2. Symbol podstawowej działalności gospodarczej badanych przedsiębiorstw 

Sekcja PKD 2007 % Sekcja PKD 2007 % Sekcja PKD 2007 % 

sekcja A 0,5 sekcja J 2,5 sekcja P 2,5 

sekcja C 17,0 sekcja K 3,5 sekcja Q 2,5 

sekcja F 11,0 sekcja L 2,5 sekcja R 1,5 

sekcja G 31,5 sekcja M 5,5 sekcja S 4,0 

sekcja H 5,0 sekcja N 3,5 brak odpowiedzi 2,5 

sekcja I 4,0 sekcja O 0,5 Suma 100,0 

Źródło: opracowanie własne 

 

Charakterystyka firm. Przedsiębiorcy w większości dobrze oceniają kondycję 

swoich firm (tab. 6.3). Niewątpliwie dobrą wiadomością jest fakt, iż niewiele, bo 1% 

respondentów udzielił negatywnej odpowiedzi na zadane pytanie. Wyniki nie różnią 

się znacznie pomiędzy poszczególnymi podregionami, zauważalny jest jednak 

mniejszy odsetek dobrej oceny kondycji w przypadku podregionu rybnickiego. 

Biorąc pod uwagę, że aż 94% wszystkich ankietowanych zadeklarowało, że ich firma 

na koniec 2011 roku zanotowała zysk, wydaje się, że przeważająca dobra ocena może 

być uzasadniona.  

 

Tab. 6.3. Aktualna kondycja firmy (na koniec 2011 r.) 

Odpowiedź 
Woj.  

śląskie 

Podregion/subregion 

częstochowski centralny rybnicki bielski 

w procentach 

bardzo dobrze 4,5 0,0 3,9 10,5 6,1 
dobrze 78,0 78,9 77,5 68,4 84,8 
średnio 16,0 15,8 17,8 15,8 9,1 
źle 1,0 0,0 0,8 5,3 0,0 
bardzo źle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
brak odpowiedzi 0,5 5,3 0,0 0,0 0,0 

Suma 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne 

 

Oprócz tego ponad 80% badanych oceniło, że ich przedsiębiorstwa mają 
umiarkowane możliwości rozwoju (tab. 6.4). Swoją odpowiedź najczęściej 
uzasadniali konsekwencjami dokonanych lub planowanych inwestycji, zdobytym 
doświadczeniem, czy też dobrą opinią wśród klientów. Na podobną argumentację 
wskazywali respondenci wybierający odpowiedź „dynamiczne możliwości rozwoju” 
(3%). Wśród ankietowanych osób, które oceniły, iż ich firmie grozi stagnacja (13,5%), 
zdecydowana większość za taki stan rzeczy obwiniała wzrost konkurencji na rynku. 
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Co ciekawe, żaden z tych przedsiębiorców, mimo oczekiwanej stagnacji, nie ocenił 
kondycji swojej firmy jako złej. Struktura odpowiedzi na zagadnienie związane  
z możliwościami rozwojowymi trzech podregionów jest podobna, pewne różnice 
zauważalne są tylko w przypadku, wspomnianego już, podregionu rybnickiego.  
 

Tab. 6.4. Możliwości rozwoju firmy w ciągu najbliższego roku 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
 

Ryc. 6.2. Możliwość zmiany profilu działalności swojej firmy 

Źródło: opracowanie własne 

 

Nieco niepokojące są wyniki odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości 

zmiany profilu działalności badanych firm, bowiem aż 71% ankietowanych udzieliło 

odpowiedzi negatywnej (w tym 13% raczej nie) – (ryc. 6.2). Świadczy to  

o małej elastyczności rozpatrywanych podmiotów gospodarczych. To z kolei  

może skutkować opóźnionymi reakcjami na potrzeby rynku. Dodatkowo  

Odpowiedź 

Woj. 

śląskie 

Podregion/subregion 

częstochowski centralny rybnicki bielski 

w procentach 

dynamiczny rozwój 3,0 0,0 1,6 10,5 5,9 

umiarkowany rozwój 81,0 78,9 83,6 68,4 79,4 

stagnacja 13,5 15,8 14,1 10,5 11,8 

regres 2,0 5,3 0,8 10,5 0,0 

likwidacja/zawieszenie działalności 0,5 0,0 0,0 0,0 2,9 
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13% ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie. 

Tylko 14% jest w stanie, z trudnościami, zmienić profil działalności, a 1,5% może to 

zrobić bez większych trudności. Związane jest to z charakterem prowadzonej 

dzielności gospodarczej przez respondentów. W badaniu uczestniczyły głównie małe 

i średnie firmy, prowadzące działalność gospodarczą do 10 lat i charakteryzujące się 

wyspecjalizowanym profilem działalności. 

Tylko 15% badanych firm korzysta z środków publicznych. Z czego 63% to 

środki krajowe, a 30% unijne. Najczęściej przeznaczane są one na utworzenie 

nowego miejsca pracy (32%), zakup nowych maszyn i urządzeń (25%), a także 

szkolenia dla pracowników (17%).  

 

Charakterystyka pracujących. W 2011 roku 64% ankietowanych 

przedsiębiorców zatrudniło nowych pracowników. Najwyższym odsetkiem takich 

firm, odznaczał się podregion rybnicki (73,7%), a także bielski (70,6%). Natomiast 

najniższym, subregion centralny (62,5%) i podregion częstochowski (52,6%). 

Zdecydowana większość pracodawców, bo aż 68,5% zaznaczyła, że nowi 

pracownicy nie posiadali doświadczenia zawodowego. Najwyższym odsetkiem 

charakteryzował się w tej kwestii podregion bielski (85,3%). Wśród 

nowozatrudnionych dominowali absolwenci szkół średnich (66%) – (ryc. 6.3). 

 

 
 

Ryc. 6.3. Wykształcenie nowozatrudnionych pracowników 

Źródło: opracowanie własne 
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Aż 64,0% firm nie wyraża chęci przyjmowania osób na praktyki zawodowe. 

Na tle województwa pozytywnie odznacza się podregion rybnicki, gdyż aż  

68,4% przedsiębiorców z tego obszaru zadeklarowało gotowość do zorganizowania 

praktyk zawodowych (tab. 6.5). Natomiast respondenci z pozostałych podregionów 

w zdecydowanej większości nie wyrazili takiej chęci. Było to aż 69,5% firm  

z subregionu centralnego, 64,7% z podregionu bielskiego i 57,9% z podregionu 

częstochowskiego. Jest to bardzo niepokojące zjawisko zwłaszcza gdy aktualnie 

występuje bardzo duże zapotrzebowanie, zarówno na krajowym jak i europejskim 

rynku pracy, na osoby wykwalifikowane. Do głównych przyczyn niechęci 

przyjmowania przez przedsiębiorców uczniów na praktyki zawodowe, można 

zaliczyć konieczność poświęcenia czasu i uwagi praktykantowi. W przypadku 

niektórych branż wymagają oni specjalnego nadzoru.  

 

Tab. 6.5. Gotowość do organizacji praktyk zawodowych w swoim przedsiębiorstwie 

Odpowiedź 

Woj.  

śląskie 

Podregion/subregion 

częstochowski centralny rybnicki bielski 

w procentach 

tak 34,5 42,1 28,1 68,4 35,3 

nie 64,0 57,9 69,5 31,6 64,7 

brak odpowiedzi 1,5 0,0 2,3 0,0 0,0 

Suma 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ze szkoleń doskonalenia zawodowego korzysta 26,5% ankietowanych 

podmiotów. Można je podzielić na dwie grupy, tj. szeroko rozumiane szkolenia 

branżowe, adekwatne do profilu działalności firmy (83,0%) oraz szkolenia związane 

z przepisami prawa pracy i prawa podatkowego oraz z pozyskiwaniem funduszy 

unijnych (17,0%). 

Zmiana liczby zatrudnionych między rokiem 2011 a 2012 dotyczyła 28,0% 

badanych firm. Zdecydowana ich większość (67,0%) wykazała, iż liczba 

zatrudnionych pracowników w tych latach nie zmieniła się. Zmniejszyła się w 12,0% 

ogółu firm, natomiast uległa zwiększeniu w 16,0% firm (ryc. 6.4). 

W większości ankietowanych przedsiębiorstw nie występuje problem 

sezonowości zatrudnienia. Tylko 21,5% firm podkreśliło, że ma problem z tym 

zjawiskiem. Najwięcej z podregionu bielskiego (29,4%), natomiast najmniej  

z częstochowskiego (15,8%). 
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Ryc. 6.4. Zmiany liczby zatrudnionych między 2011 a 2012 rokiem 

Źródło: opracowanie własne 

 

Respondenci wskazali, że głównym powodem zwolnień pracowników jest 

niewypłacalność firmy (44,7%) – (ryc. 6.5). Licznie wymieniane były także 

odpowiedzi dotyczące: zlikwidowanych stanowisk pracy, źle wykonywanej pracy 

oraz braku kompetencji. 
 

 
Ryc. 6.5. Główne powody zwolnień pracowników 

Źródło: opracowanie własne 
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Wynagrodzenia. Według aktualnych danych GUS, na koniec 2012 r. średnia 

płaca brutto w Polsce wynosiła 3521,67 zł (Zatrudnienie..., 2013)3. Natomiast  

w województwie śląskim 3998,81 zł. Zdecydowana większość przedsiębiorstw 

biorących udział w badaniu „SGP WSL” przeznaczała na zarobki dla pracowników 

kwoty w przedziale 1500-2499 zł brutto (tj. 53,0%) – (ryc. 6.6). Najniższymi 

zarobkami, poniżej 1500 zł brutto odznaczało się 38% firm, natomiast powyżej  

2500 zł brutto – 8,5%. Najwięcej podmiotów, które wynagradzało swoich 

pracowników kwotą między 1500 a 2499 zł brutto, pochodziło z podregionu 

rybnickiego (78,9%) i częstochowskiego (63,2%). Natomiast zarobki w tym przedziale 

w podregionie bielskim i subregionie centralnym deklarowało odpowiednio 50,0%  

i 48,4% badanych firm. Stosunkowo niewiele przedsiębiorstw wykazywało średnie 

zarobki pracowników powyżej 3500 zł brutto. Było ich zaledwie 1,5%. 

Zdecydowana większość firm biorących udział w badaniu (77,5%), 

zadeklarowała, iż nie planuje zmiany wysokości wynagrodzenia w najbliższym roku. 

Wzrost płac zapowiedziało 22,0% respondentów, natomiast spadek 0,5%. Wartości  

te są bardzo podobne dla firm z subregionu centralnego, podregionu 

częstochowskiego i rybnickiego. Na tle województwa wyróżnia się podregion bielski 

w przypadku którego, aż 82,4% firm zadeklarowało, że płaca pozostanie bez zmian, 

a tylko 14,7% podmiotów, że wzrosną (tab. 6.6). 

 

 
Ryc. 6.6. Średnia kwota brutto zarobków pracowników 

Źródło: opracowanie własne 

                                                           
3 Natomiast wg danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie ogółem (brutto) 

w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2013 r. wynosiło 3830,89 zł (Przeciętne zatrudnienie…, 2013). 
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Tab. 6.6. Planowane zmiany wysokości wynagrodzenia w najbliższym roku 

Odpowiedź 

Woj.  

śląskie 

Podregion/subregion 

częstochowski centralny rybnicki bielski 

w procentach 

tak, wzrost 22,0 26,3 22,7 26,3 14,7 

tak, spadek 0,5 0,0 0,0 0,0 2,9 

nie, pozostaną bez zmian 77,5 73,7 77,3 73,7 82,4 

Suma 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne 

 

Według badanych, pracownicy nie są skłonni podejmować pracy za mniejsze 

wynagrodzenie niż otrzymywane w poprzednim miejscu zatrudnienia (46,0%). 

Przeciwnego zdania było 25,5% przedsiębiorców. Natomiast 28,5% respondentów 

uważało, że trudno jednoznacznie wyrazić opinię w tej kwestii. W ujęciu 

podregionalnym, największym odsetkiem ankietowanych, którzy byli zdania,  

iż pracownicy nie są skłonni pracować za niższe wynagrodzenie, odznaczał się 

podregion bielski (58,8%) oraz rybnicki (52,6%). 

Dla zdecydowanej większość właścicieli firm (osób fizycznych), własna 

działalność jest jedynym źródłem dochodów (92,4%), co wydaje się być bardzo 

pozytywną informacją, gdyż sugeruje poziom dochodów, który jest wystarczający  

do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego.  

 

Plany zatrudnienia. Aktualnie spośród przedsiębiorców biorących udział  

w badaniu rynku pracy w woj. śląskim, aż 86,5% stwierdziło, iż nie posiada wolnych 

miejsc pracy. Największą liczbę wolnych miejsc pracy zgłosili respondenci  

z podregionu rybnickiego (42,1% firm), natomiast najmniejszą liczbę z podregionu 

częstochowskiego (8,6%). Zdecydowana większość, bo aż 78,0% przedsiębiorców nie 

planuje zwiększenia zatrudnienia w 2013 r. (tab. 6.7). Pod tym względem najlepiej 

wypada podregion rybnicki, w którym aż 31,6% firm zadeklarowało zwiększenie 

zatrudnienia w 2013 r., a najmniej korzystnie – podregion bielski (8,8%).  

Do najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kwalifikacji, można 

zaliczyć: obsługę specjalnych maszyn lub urządzeń (42,5%), obsługę komputera 

(30,5%), a także czynne prawo jazdy (29,0%) – (ryc. 6.7). Wśród kwalifikacji, które 

zostały zaliczone do kategorii „inne” znalazły się te, które były specjalistyczne i tym 

samym charakterystyczne dla poszczególnych branż.  
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Tab. 6.7. Plany zwiększenia zatrudnienia w 2013 r. 

Odpowiedź 

Woj.  

śląskie 

Podregion/subregion 

częstochowski centralny rybnicki bielski 

w procentach 

tak 20,5 21,1 21,9 31,6 8,8 

nie 78,0 78,9 76,6 68,4 88,2 

brak odpowiedzi 1,5 0,0 1,6 0,0 2,9 

Suma 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne 
 

 
Ryc. 6.7. Najbardziej poszukiwane kwalifikacje, umiejętności z punktu widzenia 

przedsiębiorcy 

Źródło: opracowanie własne 
 

 
Ryc. 6.8. Cechy na jakie zwracają uwagę przedsiębiorcy przy zatrudnianiu 

pracowników          Źródło: opracowanie własne 
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Przedsiębiorcy podczas rekrutacji nowych pracowników zwracają uwagę na 

wiele elementów. Dla 66,5% z nich ważne jest doświadczenie zawodowe 

kandydatów do pracy (ryc. 6.8). Z drugiej jednak strony, jak już wcześniej wykazano, 

aż 68,5% respondentów przyznało, że nowozatrudnieni nie zawsze je posiadają. 

Świadczy to o tym, że doświadczenie zawodowe jest cechą pożądaną,  

jednak pracodawcy są skłonni przyjąć do pracy osoby, które go nie posiadają,  

ale w zamian charakteryzują je inne korzystne cechy. Podczas wywiadów część 

właścicieli firm przyznała, że pracownik nie posiadający doświadczenia 

zawodowego, pozbawiony jest negatywnych nawyków z poprzednich miejsc 

zatrudnienia. Badani cenią sobie również dyspozycyjność (59,0%), a także 

wykształcenie (57,0%). Dla ponad połowy respondentów ważne są również cechy 

interpersonalne kandydatów (51,0%). Nieco niepokojący jest fakt, że dla 42% 

przedsiębiorców istotny jest także wiek potencjalnych pracowników. W efekcie 

prowadzi to do problemów z znalezieniem zatrudnienia wśród osób starszych, 

mimo że w większości wypadków posiadają oni tak oczekiwane przez pracodawców 

doświadczenie zawodowe. 

 Przygotowanie absolwentów szkół do zawodu najczęściej oceniane jest przez 

przedsiębiorców jako średnie (53,0%) – (ryc. 6.9). Zwracali oni przede wszystkim 

uwagę na niewystarczającą wiedzę praktyczną. Poza tym uważali, że program 

według którego nauczany jest zawód, niejednokrotnie nie jest dostosowany do 

współczesnych realiów. 

Większość firm nie ma problemu ze znalezieniem na rynku  

pracy odpowiednio wykwalifikowanego pracownika (70,5%). Wśród 28,0% 

przedsiębiorców, którzy są przeciwnego zdania, aż 27,8% udzieliło odpowiedzi, że 

jest to związane z nieodpowiednim nastawieniem do pracy potencjalnych 

pracowników (ryc. 6.10). Z informacji przekazanych przez przedsiębiorców wynika, 

że jest to problem głównie młodych osób. To wiąże się ponadto z zauważalnym 

brakiem szacunku do pracy u części pracowników (9,3%). Respondenci po raz 

kolejny zwrócili uwagę na brak osób z odpowiednim doświadczeniem zawodowym 

(13,0%). Przeszkodą w znalezieniu pracownika jest także brak kandydatów  

z odpowiednią wiedzą (13,0%) lub umiejętnościami (13,0%). Ponad 9% badanych za 

zaistniały problem obwinia nieodpowiedni system kształcenia.  

Respondenci zostali poproszeni o zadeklarowanie możliwości zatrudnienia  

w swoich firmach osób z poszczególnych grup:  

− młodych bez doświadczenia zawodowego; 

− inwalidów i osoby niepełnosprawne;  

− osób w wieku 50+;  

− emerytów i rencistów. 
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Ryc. 6.9. Ocena przygotowania absolwentów szkół do zawodu 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 
 

Ryc. 6.10. Powody problemów ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników 

Źródło: opracowanie własne 
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Uzyskano wyniki, według których najwięcej przedsiębiorców zatrudniłoby 

osoby „w wieku 50+” (80,0%). Niewiele mniej zadeklarowało zatrudnienie osób 

młodych bez doświadczenia zawodowego (74,5%) oraz emerytów i rencistów 

(71,5%). Tylko 31,5% powierzyłoby stanowisko pracy osobie niepełnosprawnej lub 

inwalidzie.  

Interesujące wydają się być wyniki dotyczące sposobów rekrutacji 

pracowników. Aż 86% pracodawców chętnie zatrudnia osoby z polecenia (ryc. 6.11). 

Ta tendencja jest zbieżna z wynikami badań Katedry Socjologii Ekonomicznej SGH, 

które zostały przeprowadzone w 2011 roku na zlecenie PKPP Lewiatan. Wynika  

z nich, że w większości małych i średnich przedsiębiorstw jest to sposób rekrutacji, 

który zyskuje coraz bardziej na popularności. Pozwala bowiem w krótkim czasie 

znaleźć pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umożliwia sprawne 

zweryfikowanie umiejętności.  

 

 
Ryc. 6.11. Sposoby rekrutacji pracowników 

Źródło: opracowanie własne 

 

Prawdopodobnie z tych samych powodów, 64,5% pracodawców szuka 

pracowników wśród członków rodziny.  

Wśród standardowych sposobów rekrutacji, czyli ogłoszeń, coraz bardziej na 

znaczeniu tracą te drukowane w prasie (8,5%). Natomiast coraz popularniejsze staje 

się wykorzystywanie w tym celu Internetu (59%). Z pomocy Powiatowych Urzędów 

Pracy korzysta 44,0% pracodawców.  
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Największą przeszkodą w tworzeniu nowych miejsc pracy, według 

przedsiębiorców biorących udział w badaniu, są zbyt duże obciążenia finansowe 

pracodawcy (70,5%) – (ryc. 6.12). W szczególności na ten aspekt zwracali uwagę 

przedsiębiorcy z podregionu bielskiego (79,4%) oraz subregionu centralnego (73,4%). 

Ponad 20% badanych przyznało, że przyczyną z powodu której nie zatrudniają 

nowych osób, jest brak zbytu towarów i usług (24,0%). 

 

 
Ryc. 6.12. Największe przeszkody w tworzeniu nowych miejsc pracy 

Źródło: opracowanie własne 

 

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, innowacje. Spośród 200 

przebadanych przedsiębiorców na obszarze województwa śląskiego tylko jedna stale 

współpracuje z jednostką naukową4. Natomiast jakąkolwiek współpracę  

z jednostkami naukowymi podjęło 5 firm, tj. 2,5% z ogółu badanych. Były to po dwa 

przedsiębiorstwa z podregionu bielskiego i rybnickiego oraz jedno z subregionu 

centralnego. Do wymienionych placówek, z którymi współpracowały badane firmy 

można zaliczyć uczelnie techniczne, tj. Politechnikę: Gdańską, Krakowską i Śląską, 

ponadto Instytut Zdrowia z Ostrawy oraz dwie katowickie uczelnie, tj. Górnośląską 

Wyższą Szkołę Handlową i Akademię Wychowania Fizycznego. Niewielka liczba 

przedsiębiorców oraz uczelni współpracujących ze sobą, potwierdza nienajlepsze 

współdziałanie szkolnictwa wyższego z gospodarką.  

Innowacyjność technologiczną na obszarze województwa śląskiego wykazało 

29,5% badanych firm. Najczęściej przejawiała się ona poprzez inwestycje w maszyny 

i urządzenia (20,0%), a także ulepszanie jakości oferowanego towaru (17,6%)  

– (ryc. 6.13). Przedsiębiorstwa wprowadzały nowinki techniczne zarówno do 

                                                           
4 Jest to przedsiębiorstwo z podregionu bielskiego (sekcja Q, PKD 2007). 
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produkcji, świadczonych usług (13,5%), jak i do obsługi klienta (12,4%). W celu 

podniesienia swojej innowacyjności technologicznej tylko 10,6% przedsiębiorstw 

oferuje pracownikom kursy podnoszenia kwalifikacji. 
 

 
Ryc. 6.13. Przejawy innowacyjności technologicznej w badanych firmach 

Źródło: opracowanie własne 

 

Inwestycje i współpraca z innymi podmiotami. Większość firm deklaruje 

prowadzenie inwestycji (91%). W podregionach: częstochowskim, bielskim  

i w subregionie centralnym odsetek ten waha się od 91,2% (bielski) do 94,7% 

(częstochowski). W przypadku podregionu rybnickiego, tylko 78,9% badanych 

przedsiębiorstw przeprowadza inwestycje. Wśród wszystkich badanych podmiotów 

gospodarczych tylko 91,1% inwestuje do 20% swoich dochodów, z czego  

40% stanowią firmy, które na ten cel przeznaczają do 5% dochodów (ryc. 6.14).  

Ponad połowa z rozpatrywanych przedsiębiorstw współpracuje z innymi 

podmiotami gospodarczymi. Odwrotnie niż w przypadku inwestycji, najwyższy 

odsetek deklarujących taką współpracę zanotowano w podregionie rybnickim 

(73,7%). Najniższym cechował się natomiast subregion centralny (48,4%).  

W przypadku dwóch pozostałych podregionów, czyli częstochowskiego i bielskiego, 

proporcje były porównywalne i wynosiły kolejno 52,6% i 52,9%. Dominującą formą 

współpracy firm jest podwykonawstwo (81,7%). 12,5% przedsiębiorstw wymienia 

między sobą doświadczenia, a 7,7% kooperuje w procesie technologicznym. Badane 

podmioty sporadycznie wymieniają się pracownikami (3,8%), czy też technologiami 

(3,8%). 
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Ryc. 6.14. Dochody firm przeznaczane na inwestycje 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ocena rynku pracy i aktualnej sytuacji gospodarczej. Ponad 68% 

ankietowanych potwierdza, że zauważa efekty kryzysu w gospodarce. 

Przedsiębiorcy najczęściej jego przejawy zauważali w swoich firmach. Skutkował on 

przede wszystkim niższymi obrotami (22,6%) i mniejszą liczbą klientów (19,7%).  

Ci ostatni, ewidentnie poszukują oszczędności (12,4%), a także dysponują 

skromniejszym budżetem (10,2%). Przedsiębiorcy twierdzą, że przez panujący 

kryzys zmuszeni są do obniżania kosztów prowadzenia firmy, a także kosztów 

produkcji (12,4%). Respondenci zauważają również znaczne ograniczenie inwestycji 

(7,3%). Wśród makroekonomicznych przejawów kryzysu dostrzegalny jest wzrost 

liczby bezrobotnych (6,6%), jak również ogólna niestabilność gospodarki (5,8%).  

Ankietowane osoby zgłaszały własne pomysły mające poprawić sytuację na 

rynku pracy. Aż 29% z nich stwierdziło, że niższe koszty zatrudnienia skutkowałyby 

spadkiem bezrobocia. Część pracodawców zwracała uwagę na potrzebę wspierania 

podmiotów gospodarczych w przejściowych kłopotach (7%). Szczególnie dotyczy to 

tych firm, które borykają się z problemem sezonowości zatrudnienia. Firmy liczą też 

na uproszczenie przepisów (8%). Według badanych, częściowo za sytuację na rynku 

pracy odpowiedzialna jest mała przedsiębiorczość społeczeństwa (1,5%).  

Respondenci uważają, że kształcenie powinno sprawniej odpowiadać na 

potrzeby rynku pracy (4%), a także powinna poprawić się jego jakość (zwłaszcza  

w szkołach zawodowych – 2%). Konieczny jest również spadek ceny kursów 

specjalistycznych (2%). 
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Najczęściej o rozpoczęciu działalności gospodarczej decydował czynnik 

finansowy (44%). Dla części osób, która podała taki powód, założenie własnej firmy 

było odpowiedzią na brak pracy. Inna grupa postanowiła wykorzystać szansę, którą 

np. dawała zmiana przepisów, czy też możliwość zakup tańszych maszyn, albo też 

dzierżawy lokalu w atrakcyjnej lokalizacji.  

Wykształcenie, a także posiadane doświadczenie zawodowe to następny 

czynnik z powodu którego zakładana była działalność gospodarcza (25,5%).  

Dla grupy respondentów własna firma stanowi realizację marzeń, a także daje im 

możliwości rozwoju (15%). 

Zdecydowana większość, czyli 69% badanych poleciłoby założenie 

przedsiębiorstwa własnym dzieciom, czy też przyjacielowi. Głównym powodem 

takiej opinii jest niezależność, którą daje własna firma (42,8%). Ważne są również 

korzyści finansowe (16,7%), a także możliwości samorealizacji (17,4%). Ankietowani 

twierdzą, że w ten sposób można spełnić swoje marzenia (5,1%), a także zbudować 

własną historię firmy (6,5%). Dla niewielkiej grupy badanych plusem jest 

nienormowany czas pracy (2,9%). 

Osoby, które nie rekomendowałyby założenia firmy swoim dzieciom  

i przyjaciołom, najczęściej wskazywały, że własne przedsiębiorstwo wymaga zbyt 

dużo pracy (20%). Poza tym obarczone jest dużym ryzykiem (24%), dlatego też 

trzeba dysponować dobrym pomysłem na działalność (10%). Według respondentów 

stres jest nieodłącznym elementem prowadzenia firmy (16%). Do tego wiąże się też  

z dużymi obciążaniami finansowymi, na które nie każdy może sobie pozwolić (12%).  

Respondenci zostali zapytani o korzyści jakie według nich wynikają  

z prowadzenia działalności gospodarczej (ryc. 6.15). Możliwe było wskazanie kilku 

odpowiedzi. Tylko 1% z nich stwierdził, że takowych nie ma. Z kolei aż 90% 

badanych uznało niezależność za korzyść prowadzenia firmy. Nieco mniej wskazań 

uzyskał czynnik finansowy (76%). W przypadku pozostałych odpowiedzi odsetki nie 

przekraczały 40%. 

Połowa respondentów uznała, że firma rodzinna jest dobrą formą 

prowadzenia działalności. Zauważone zostały korzyści zarówno dla samej firmy, jak 

i rodziny. Aż 21% z tych, którzy pozytywnie wyrazili się o takiej formie, twierdzi,  

że gwarantuje to większe wsparcie i pomoc rodziny. Poza tym, efektywniej można 

podzielić obowiązki między pracownikami, którzy jednocześnie są członkami 

rodziny (17%). Łatwiej wtedy jest się porozumieć (10%), a także zaufać pracownikom 

(9%), ponadto wszyscy są bardziej zmotywowani do pracy (5%). Jednocześnie 

rodzina wspólnie buduje firmę (9%), a tym samym wzmacnia więzi (5%). Badani 

zauważyli, że w firmie rodzinnej istnieją większe możliwości wykształcenia 
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następcy, który w razie potrzeby przejmie przedsiębiorstwo (4%). Część 

ankietowanych przestrzega jednak, że sukces i powodzenia takiej formy działalności 

zależy w dużej mierze od samej rodziny (4%). 
 

 
Ryc. 6.15. Korzyści z prowadzenia własnej działalności gospodarczej według 

ankietowanych 

Źródło: opracowanie własne 

 

Prawie 30% badanych uznało, że firma rodzinna to zły pomysł. Głównie 

argumentowali to koniecznością rozdzielenia życia rodzinnego od pracy (40,7%). 

Poza tym w takim przedsiębiorstwie łatwiej o konflikty (20,3%), a decyzyjność 

rozłożona jest na kilka osób, co skutkuje trudnością w podejmowaniu decyzji (3,4%). 

W rodzinie, która wspólnie pracuje problemem może być uzyskanie bezpieczeństwa 

finansowego (13,6%). Nie każdy też potrafi zarządzać osobami ze sobą 

spokrewnionymi (6,8%).  

Przez 60% respondentów samozatrudnienie zostało uznane za dobre 

rozwiązanie na rynku pracy. Ponad 52% z nich argumentowało to czynnikami 

finansowymi. Taka forma daje też poczucie niezależności (11,6%), ale jednocześnie 

zobowiązuje do lepszej pracy (7,4%). Według ankietowanych w przypadku 

niektórych branż, to czasami najkorzystniejszy sposób współpracy (13,3%). Poza tym 

daje możliwość rozwoju (4,1%). Badani zwrócili jednak także uwagę, że z takiej 

formy zatrudnienia korzyści wypływają tylko po stronie pracodawcy (2,5%). Może 

właśnie z tego powodu, wśród osób, które uznały, że samozatrudnienie nie jest 

dobrym rozwiązaniem (9%), część stwierdziła, że jest ona nieuczciwa dla pracownika 
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(53%). Poza tym generuje niepewność współpracy (17,6%) i oznacza obciążenia 

finansowe dla pracownika (11,8%). 

 

Podsumowanie przeprowadzonych badań. Ponad 90% firm biorących udział 

w badaniu wykazało, że na koniec 2011 roku osiągnęło zysk. Był to z pewnością 

jeden z elementów, który spowodował, że większość właścicieli oceniło kondycję 

swoich przedsiębiorstw jako dobrą. Ponadto uważali, że ich firmy mają 

umiarkowane możliwości rozwoju. W dużej mierze to wynik inwestycji, których 

przeprowadzanie jest deklarowane przez prawie wszystkie firmy. Te płynące od 

respondentów informacje są pozytywne i wydawać by się mogło, że pozwalają na 

dosyć optymistyczne rokowania rozwoju rynku pracy. Jednak jeżeli dokonamy 

głębszej analizy, zauważymy kilka istotnych problemów. Negatywnym symptomem 

jest z pewnością fakt, iż prawie 70% respondentów stwierdziło, że zauważa efekty 

kryzysu w gospodarce. Ma to wpływ na podejmowane przez nich decyzje dotyczące 

funkcjonowania przedsiębiorstw. Niestety, ankietowani generalnie niechętnie 

podchodzą do możliwości zmiany profilu działalności kierowanych przez nich 

podmiotów gospodarczych. Co z kolei może mieć poważne konsekwencje.  

Niepokojącą informacją jest ta, która mówi o tym, że aż 78% pracodawców nie 

planowało zwiększenia zatrudnienia w 2013 roku. Główną przeszkodą w tworzeniu 

nowych miejsc pracy są zbyt duże obciążanie finansowe pracodawcy. Do tego niski 

zbyt towarów i usług nie pomaga w tej kwestii. Według opinii przedsiębiorców, 

obniżenie kosztów pracy wpłynęłoby korzystnie na zatrudnienie. Podobne wnioski 

płyną z badań opublikowanych w „Diagnozie edukacji i rynku pracy w województwie 

śląskim” (2010). Według nich, główną przeszkodą uniemożliwiającą zatrudnienie 

nowych osób były problemy natury finansowej. Dodatkowo pracodawcy zwracali 

uwagę na brak doświadczonej i chętnej do pracy kadry.  

Odwołując się do badań rynku pracy przeprowadzonych w Polsce w ostatnich 

latach, warto przedstawić jego postrzeganie, z punktu widzenia potencjalnych 

pracowników. Badania takie przeprowadza systematycznie CEBOS5 (Oceny…, 2013). 

Według tych badań, w marcu 2013 r. respondenci ocenili, iż sytuacja na krajowym 

rynku pracy jest negatywna (84%, wzrost o 10 p.p. wzg. marca 2012 r.), w tym 33% 

oceniło ją jako bardzo złą. Natomiast sytuację jako dobrą oceniło zaledwie 2% 

respondentów i jest to spadek w porównaniu z marcem 2012 r. o 2 p. procentowe. 

                                                           
5 M.in. badanie na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski (1060 osób)  

w marcu 2013 r. 
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Według tych samych badań, 46% badanych przewiduje, iż sytuacja na rynku 

pracy w Polsce zmieni się na gorsze, w tym 10% respondentów uważa, że będzie to 

zdecydowane pogorszenie (Oceny…, 2013). 

Firmy chętnie zatrudniają osoby z polecenia. W ten sposób szybko zyskują 

sprawdzonego pracownika. Z tego samego powodu, często rekrutują do pracy 

członków bliższej i dalszej rodziny. Jeżeli decydują się na publikację ogłoszeń,  

to korzystają ze stron internetowych.  

Pracodawcy przyznają, że nie mają problemu ze znalezieniem odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników. Zwracają jednak uwagę na konieczność 

dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. J. Litwiński i U. Sztanderska 

(2006) uważają, że elementami decydującymi o kierunku rozwoju kształcenia 

zawodowego jest moda i popularność medialna niektórych zawodów. Zauważalny 

jest brak współpracy między instytucjami obsługującymi rynek pracy, a oświatą.  

Jak wynika z przeprowadzonych badań, oczekiwane jest wprowadzenie zmian  

w nauczaniu zawodowym. Warto wspomnieć, że w ciągu 20 lat ubyło ponad 100 tys. 

uczniów (Urbanke, 2013).  

Stosunkowo dobrą informacją jest, iż rozpatrując terytorialną sytuację na 

lokalnych rynkach pracy w Polsce (porównanie województw) odsetek odpowiedzi 

wśród respondentów wskazujących na możliwość znalezienia jakiejkolwiek pracy  

w województwie śląskim wyniósł 36%. Pod tym względem województwo śląskie 

znalazło się on na 3 pozycji za województwem mazowieckim (39%) i pomorskim 

(38%), a przed województwem dolnośląskim (35%), wielkopolskim i małopolskim 

(po 31%) – (Oceny…, 2013, s. 9). Na marginesie warto dodać, że przeprowadzone  

w 2009 r. badania rynku pracy województwa śląskiego przez J. Kurowską-Pysz 

(2010), dowodzą, że wśród jednostek samorządu terytorialnego, co do sytuacji na 

rynku pracy panuje optymizm. Poprawę sytuacji respondenci wiążą z ogólnie 

rozumianym rozwojem swoich ośrodków (Kurowska-Pysz, 2010). 

Przedsiębiorcy twierdzą, że nie mają problemu z zatrudnianiem osób w wieku 

po 50. roku życia, a także tych bez doświadczenia zawodowego. Chętnie też dają 

pracę emerytom i rencistom. Ostatnia opcja, może się wiązać zresztą z pewnymi 

oszczędnościami. W zdecydowanie najgorszej sytuacji są inwalidzi i osoby 

niepełnosprawne, ale jak wynika z rozmów z pracodawcami, w głównej mierze 

przyczyną tego jest specyfika określonych branż i wymagania jakie niosą za sobą 

konkretne stanowiska.  

Według oceny Powiatowych Urzędów Pracy czynnikami szczególnie 

istotnymi dla pracodawców przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu 

pracowników są przede wszystkim specjalistyczne uprawnienia, kwalifikacje 
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zawodowe, dyspozycyjność, a także doświadczenie zawodowe (Diagnoza edukacji…, 

2010). Potwierdzają to również badania przeprowadzone wśród liderów 

gospodarczych6 prowadzących działalność w województwie śląskim (Rynek pracy…, 

2011). Zauważalna jest jednak również opinia części pracodawców, którzy twierdzą, 

że sami uczą swoich pracowników obsługiwania maszyn i ważniejsze są dla nich 

inne kwalifikacje. Do nich zaliczane są te wysokospecjalistyczne, których nauka trwa 

dłuższy czas i wymaga, niejednokrotnie, wysokich nakładów finansowych. Z tego 

też powodu pracodawcy biorą pod uwagę wykształcenie kandydatów do pracy. 

Oczekują też doświadczenia zawodowego, ale jak wykazały badania, nie bronią się 

za wszelką cenę przed zatrudnianiem osób, które są go pozbawione. Bardzo cenione 

są przez przedsiębiorców cechy osobowościowe przyszłych pracowników. Coraz 

większym poparciem cieszy się wśród przedsiębiorców współpraca z podwładnymi 

na zasadzie samozatrudnienia. 

Najbardziej poszukiwane przez przedsiębiorców są osoby, które posiadają 

konkretne umiejętności poparte uprawnieniami. Wśród nich wyróżnić można m.in. 

zawodowych kierowców, instalatorów wodno-kanalizacyjnych czy elektryków.  

Z tych samych powodów, popytem cieszą się zawody rzemieślnicze (np. stolarz, 

mechanik, posadzkarz, kamieniarz). W związku z ciągłym rozwojem sektora 

usługowego, poszukiwani są przedstawiciele handlowi różnych branż, agenci 

ubezpieczeniowo-kredytowi, a także pracownicy banków niższego szczebla. Sporo 

miejsc pracy generuje otoczenie biznesowe, poszukując m.in. księgowych  

i specjalistów ds. administracyjno-kadrowych. 

Przeprowadzone badania ankietowe ukazały aktualny stan rynku pracy 

według opinii jednych z istotniejszych jego kreatorów, czyli pracodawców. Mają oni 

realny wpływ na jego funkcjonowanie. Ich opinie powinny mieć istotne znaczenie 

dla władz zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych. 

Systematyczne monitorowanie stanu lokalnego jak i krajowego rynku pracy 

jest niezwykle ważne. Jest to najlepszy punkt wyjścia do prognozowania przyszłego 

kierunku jego rozwoju. Umożliwia szybkie reagowanie na negatywne następstwa 

niepożądanych zdarzeń, a także dostosowanie do realiów działań mających 

poprawić funkcjonowanie rynku pracy. 

 

 

 

                                                           
6 Lokalny lider gospodarczy (wg Rynek pracy…, 2011) – to firma prowadząca działalność  

w województwie śląskim, zatrudniająca na jego terenie znaczącą liczbę pracowników (50 osób  

i więcej), a także zajmująca wysokie miejsce pod kątem obrotów firmy (co najmniej 10 mln PLN). 
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6.2. BADANIA ANKIETOWE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
 

Doceniając znaczenie samorządu terytorialnego jako pracodawcy oraz 

kreatora warunków do rozwoju przedsiębiorczości, przygotowano ankietę 

kierowaną do tych jednostek (zał. II). Formularz ankiety został rozesłany do 

wszystkich powiatów i gmin w województwie, przy okazji wystosowania zaproszeń 

na warsztaty rynku pracy. Zwrotnie otrzymano 29 ankiet z gmin i 2 z powiatów: 

bielskiego i rybnickiego. Zgodnie z układem podregionów są to gminy: 

Częstochowa, Kamienica Polska, Konopiska, Koziegłowy, Niegowa, Opatów, 

Przystań, Wręczyca Wielka, Buczkowice, Hażlach, Kozy, Porąbka, Ślemień, Ustroń, 

Wilkowice, Bojszowy, Kobiór, Ogrodzieniec, Radzionków, Ruda Śląska, Zabrze, 

Godów, Gorzyce, Jastrzębie-Zdrój, Kornowac, Lyski, Pszów, Rybnik i Żory. 

Wszystkim samorządom, które udzieliły odpowiedzi na naszą ankietę, Zespół 

projektu chciałby serdecznie podziękować. Zdajemy sobie sprawę, że przy mnogości 

obowiązków, badania takie są dodatkowym obciążaniem dla pracowników urzędu. 

Opinie te były dla nas bardzo ważne. Szkoda, że statystyka publiczna nie podaje 

informacji o poziomie zatrudnienia w JST, mimo że sprawozdawczość taka istnieje. 

Szereg informacji dotyczy z kolei składu organu stanowiącego.  

Ze względu na typ jednostki gmina/powiat ankieta występowała w dwóch 

wariantach. Formularz ankiety obejmował 7 pytań odnoszących się do stanu  

i struktury zatrudnienia, oraz wskazania przyszłych przewidywań zmian na rynku 

pracy. Informacje dotyczące liczby osób dla których samorząd jest pracodawcą 

zostały wykorzystane w części gospodarczej diagnozy. Należy podkreślić, że na 

lokalnych rynkach pracy, samorząd terytorialny jest istotnym pracodawcą. 

Wykonując szereg działań na rzecz społeczności lokalnej tworzy miejsca pracy.  

Samorządowcy deklarowali też plany zwiększenia lub zmniejszenia 

zatrudnienia w 2012 roku. Wynika z nich, że zdecydowana większość (83%) nie 

spodziewa się ruchów w tym zakresie (ryc. 6.16). Bilansując odpowiedzi wskazujące 

na wzrost lub spadek poziomu zatrudnienia, nieznacznie przeważają opinie  

o progresji miejsc pracy (11% wobec 6%). Redukcję najczęściej wskazywano  

w działach zajmujących się oświatą i kulturą, progresję zaś w wydziałach 

związanych z gospodarką komunalną. 

Samorządowcy wskazywali szereg działań związanych z próbami pobudzenia 

lokalnej aktywności gospodarczej oraz przeciwdziałaniu bezrobociu. Mimo że walka 

z bezrobociem wprost nie jest zadaniem gminy, działania w tym zakresie były 

podejmowane. Większość dotyczyła prac interwencyjnych czy społecznie 

użytecznych. Poza tym gminy uczestniczą w realizacji innych form wsparcia 
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wymienianych Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ten sposób 

samorządy współpracują z instytucjami rynku pracy. Działania można pogrupować 

w następujące segmenty: 

− realizacja licznych projektów ze środków unijnych, głównie z EFS, podnoszących 

potencjał kapitału ludzkiego. Obejmują one głównie szkolenia dla bezrobotnych, 

przekwalifikowanie zawodowe, kursy językowe oraz działania informacyjne, 

− pomoc dla nowo tworzonych firm, 

− ulgi podatkowe, 

− tworzenie inkubatorów, stref aktywności gospodarczej, 

− wskazywanie w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów pod 

inwestycje, 

− wspomaganie poprzez marketing terytorialny.  

Pytano również o to, jak często mieszkańcy sygnalizują władzom 

samorządowym problemy na rynku pracy, prosząc równocześnie o interwencje. 

Rozkład odpowiedzi zasadniczo jest proporcjonalny. Odpowiednio po 1/3 opinii 

wskazywała, że dzieje się tak często lub bardzo często, przeciętnie oraz rzadko  

i bardzo rzadko. Niecałe 6% wskazywało, że mieszkańcy w ogóle nie sygnalizowali 

takich problemów. Najczęściej problemy ze znalezieniem pracy do władz 

samorządowych zgłaszali mieszkańcy podregionu częstochowskiego.  
 

2%

4%

83%

9%

2%

zmniejszenie o więcej niż -3%

zmniejszenie  do -3%

bez zmian

zwiększenie do +3%

zwiększenie o więcej niż +3%

 

Ryc. 6.16. Ocena planów zwiększenia/zmiejszenia zatrudnienia w samorządach 

Źródło: opracowanie własne na podstwie badań ankietowych w projekcie SGP-WSL 

 

Ocena sytuacji rynku pracy gminy, powiatu i województwa wypadała 

zdecydowanie neutralnie (ryc. 6.17). W zakresie pozytywnych i negatywnych 

odpowiedzi przeważały te drugie, gdzie pojawiały się nawet wskazania określające 

stan rynku pracy jako bardzo zły. Nie odnotowano natomiast ocen bardzo dobrych. 
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Przewidywania co do przyszłych zmian na rynku pracy w opinii samorzadu 

są umiarkowane lub poprostu złe, wskazujące na możliwość pogorszenia się sytuacji 

(ryc. 6.18). Zaledwie 8% wskazań akcentuje możliwość poprawy sytuacji. Nie 

odnotwowano istotnych różnić w ocenie stanu, jak i prognozie zmian, w zależności 

od charakteru rynku gminnego, powiatowego czy wojewódzkiego. 
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Ryc. 6.17. Ocena przez władze samorządowe bieżacej sytuacji na rynku pracy 

gminy/powiatu/województwa 

Źródło: opracowanie własne na podstwie badań ankietowych w projekcie SGP-WSL 
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Ryc. 6.18. Ocena przez władze samorządowe zmian w perspektysie najbliższego 

roku na rynku pracy gminy/powiatu/województwa 

Źródło: opracowanie własne na podstwie badań ankietowych w projekcie SGP-WSL 
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ROZDZIAŁ 7 
PROCEDURY MONITORINGU ZAMIAN GOSPODARCZYCH I RYNKU PRACY – 

PROJEKCJA NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNEGO (PROGRAM SGP WSL) 
 

7.1. ZASADY DZIAŁANIA NARZĘDZIA ANALITYCZNEGO – SGP WSL 
 

Celem utworzonej aplikacji SGP WSL – jest próba wizualizacji danych 

dotyczących sytuacji gospodarczej wybranej jednostki terytorialnej, umożliwiająca 

monitoring zmian rynku pracy. Program pozwala na szybkie zorientowanie się 

w stanie wybranych elementów na tle innych jednostek. Wizualizacja w postaci 

kartogramu umożliwia śledzenie rozkładu wartości badanej cechy w przestrzenni 

województwa śląskiego. Narzędzie to po stosownej aktualizacji pozwala na bieżący 

monitoring, pomocny w zarządzaniu w samorządzie terytorialnym.  

Program komputerowy SGP WSL wraz z modelami liczby pracujących  

i bezrobotnych został zamieszczony jako załącznik niniejszej publikacji (płyta DVD). 

Proponowany program stworzony został w celu generowania informacji 

dotyczącej rynku pracy na poziomie wybranej powiatowej jednostki terytorialnej. 

Informacja dotyczy trzech zakresów:  

− stanu rynku pracy (opartej o najnowsze dostępne dane), 

− dynamiki zmian w wybranym przedziale czasu, 

− prognozy zmian na najbliższy okres. 

Każdy z zakresów wnosi inny ładunek informacji. Wszystkie poziomy 

względem siebie mają charakter komplementarny, co daje lepszy efekt rozpoznania 

problemów rynku pracy.  

Analiza stanu jest zobrazowaniem najbardziej aktualnej sytuacji. Może 

posłużyć do wyznaczenia diagnozy współczesnej sytuacji rynku pracy. Jest to 

oczywiście ujęcie statyczne, mające charakter obrazu na dany moment czasu. Pozycja 

ta, poparta danymi określającymi dynamikę procesów jest wyjściowym punktem do 

tworzenia obrazów przyszłości.  

Wartości prezentowane na wykresie są wystandaryzowane, w stosunku do 

wartości przeciętnej dla wszystkich powiatów, podregionów, województwa, a także 

Polski. Zabieg ten jest konieczny, gdyż na wykresie radarowym wszystkie osie 

muszą być w tych samych jednostkach. Siedem z ośmiu cech stanowią stymulanty, 

zaś jedyną zmienną o charakterze destymulanty jest stopa bezrobocia. W przypadku 

cech typu stymulanta standaryzacja przebiegała zgodnie z algorytmem (A) – (Runge, 
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2006), zaś w sytuacji destymulanty przebieg musiał być odmienny co przedstawia 

wzór (B):  

(A)
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x
x _=′

 (B) 
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x
x

_

=′  

gdzie: 

ijx ′ – wartość standaryzowana dla i-tego obiektu i j- cechy 

ijx – wartość rzeczywista dla i-tego obiektu i j- cechy 

jx
−

– wartość średnia dla j- cechy 
 
Dynamika odpowiada na pytanie jak w pewnym przedziale czasu zjawisko 

się zmieniało. Generowane są informacje o wielkości zmian oraz ich kierunku. 

Informacja ta rzuca nowe światło na interpretację analizy stanu czyli diagnozę. 

Odpowiada na pytanie czy stan obecny jest związany z progresją zjawiska czy też 

jego regresem. Dynamika oparta jest na syntetycznym mierniku jakim jest średnie 

tempo zmian.  

Miara ta bazuje na średniej geometrycznej i wyraża się wzorem (Ostasiewicz, 

Rusnak, Siedlecka, 1999, s. 303):  
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ny – wartość cechy w ostatnim badanym roku 

1y – wartość cechy w pierwszym badanym roku 

  

Średnie tempo zmian informuje nas o ile wartość danej cechy zmieniała się średnio 

rzecz biorąc z okresu na okres, w badanym przedziale czasu. Może przyjmować 

zarówno wartości dodatnie jak i ujemne w sytuacji zmniejszenia poziomu zjawiska.  

 W każdym przypadku badanie opiera się o tą samą grupę zmiennych, 

których znaczenie i interpretacje przytoczono w rozdziale 7.2. Użytkownik  

w interfejsie programu w pierwszej kolejności będzie musiał dokonać wyboru, który 

z poziomów chce wizualizować (stan, dynamikę czy prognozę). Następnym krokiem 

będzie wybór jednostki podstawowej (powiatu lub miasta na prawach powiatu 

z województwa śląskiego) oraz dostępnych poziomów odniesienia (podregion, 
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województwo, kraj). Wykres można również generować pomijając poziom 

porównawczy lub wybierając jakąkolwiek kombinacje, dostępnych poziomów. 

Wyniki jednostek wyższego rzędu należy traktować jako poziomy benchmark, 

ułatwiające ocenę sytuacji poprzez wyznaczenie punktu odniesienia.  

Podstawowym wyrazem graficznym programu jest wykres radarowy 

obejmujący osiem osi. Każdy z wymiarów obrazuje jedną zmienną. Interpretacja 

graficzna po uwzględnieniu standaryzacji jest prosta, gdyż oznacza, że czym dalej od 

początku układu przebiega linia tym stan elementów w danej jednostce jest 

korzystniejszy. Innymi słowy większe pole wykresu jest sygnałem korzystniejszej 

sytuacji. Wartości na osi są standaryzowane więc nie wskazują na bezpośredni 

poziom zjawiska. W celu uzupełnienia tej informacji obok wykresu pojawia się 

wyciąg z tabeli, zawierający rzeczywiste wartości dla wybranego powiatu oraz 

wyniki dla podregionu, województwa i Polski.  

W celu szybkiej oceny sytuacji wybranego powiatu względem średniej 

wojewódzkiej, zestawiono wszystkie miary w ujęciu powyżej (+) i poniżej (-) 

średniej. Cechy osiągające wartości większe od średniej informują o ponad 

przeciętnym, pozytywnym poziomie zjawiska w danym powiecie.  

Ponadto program zawiera tabelę prezentująca ocenę wyników uzyskanych 

przez dany powiat  w stosunku do wartości kwartyli. Miary pozycyjne porządkują 

zbiór w następujących proporcjach, odpowiednio: 

− „kwartyl pierwszy dzieli zbiorowość na dwie części w ten sposób, że 25% 

jednostek zbiorowości ma wartości niższe bądź równe kwartylowi pierwszemu 

Q1 a 75% równe lub wyższe od tego kwartyla, 

− kwartyl drugi (mediana) dzieli zbiorowość na dwie równe części, połowa 

jednostek ma wartości cechy mniejsze lub równe medianie, a połowa wartości 

cechy równe lub większe od mediany, stąd też mediana bywa nazywana 

wartością środkową,  

− kwartyl trzeci dzieli zbiorowość na dwie części w ten sposób, że 75% jednostek 

zbiorowości ma wartości niższe bądź równe kwartylowi trzeciemu Q3 a 25% 

równe lub wyższe od tego kwartyla trzeciego” (Ostasiewicz, Rusnak, Siedlecka, 

1999, s. 56). 

Skonturowany przedział dla wybranej jednostki terytorialnej może mieścić się 

w jednej z czterech kategorii: 

− Poniżej Q1 

− Q1 – Me 

− Me – Q3  

− Powyżej Q3  
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Progi te można traktować jako poziomy ostrzegawcze odchodzenia od 

wartości środkowej w województwie śląskim. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji 

odchylenia in minus, informując o dystansie do wartości środkowej. W przypadku 

uzyskania przez daną jednostkę wartości cechy powyżej mediany, stanowi ona 

przewagę konkurencyjną. Ustalone przedziały stanowią również element 

benchmarku, i są komplementarne w stosunku do oceny wyrażonej w odniesieniu 

do wartości średniej wojewódzkiej. 

Aplikacja pozwala również generować informację w formie przestrzennej za 

pomocą mapy. Efektem są automatycznie generowane kartogramy z wyświetlaną 

legendą. Wizualizacja zjawiska możliwa jest oddzielnie dla każdej z ośmiu kategorii 

zmiennych, w zakresie dwóch poziomów (aktualne dane, dynamika). Zasadniczo 

prezentowane kartogramy mają wystandaryzowany podział na trzy klasy,  

co pozwala uchwycić w przestrzeni województwa obszary najlepsze, przeciętne oraz 

najsłabsze.  

Zastosowana skala barw jest intuicyjna i identyczna w przypadku każdego  

z kartogramów. Kolor czerwony wskazuje na powiaty o najgorszych wynikach danej 

cechy, żółty świadczy o sytuacji przeciętnej oraz zielony o warunkach 

najkorzystniejszych. Przyjęta interpretacja i skala barw dotyczy zarówno analizy 

stanu jak i dynamiki.  

Ostatni trzeci zakres dotyczy prognozy. Element ten jest jak w każdym 

modelu predykcyjnym obciążony ryzykiem. Jak wyjaśniono to w częściach 

scenariuszowych nie ma możliwości postawienia prognozy wyliczalnej dla każdego 

z powiatów czy podregionów. Złożoność sytemu gospodarczego w tym rynku pracy, 

ogranicza jednak skuteczność modeli ekonometrycznych czy innych opartych na 

funkcjach matematycznych. Kolejnym mankamentem jest ograniczenie dostępnych 

informacji w niektórych kategoriach do 2010 roku, w sytuacji kiedy stawiana 

prognoza miałaby obejmować rok 2014. Powstająca luka 3 lat nie daje podstaw do 

stawiania precyzyjnej prognozy, gdyż de facto była by to symulacja ex post.  

Ostatecznie przygotowano dwa równania regresji wielorakiej, które 

wyznaczają teoretyczną liczbę pracujących oraz bezrobotnych. Zmiennymi 

wyjaśniającymi są liczba ludności w wieku produkcyjnym, liczba podmiotów 

gospodarczych oraz wartość PKB. Prognoza taka zastała przygotowana globalnie dla 

całego województwa śląskiego. Użytkownik programu będzie mógł szacować 

teoretyczną liczbę pracujących i bezrobotnych wstawiając oczekiwaną wartość 

zmiennych objaśniających.  

Program zawiera również mapy podziału administracyjnego, które ułatwiają 

śledzenie danych na kartogramie. Ponadto utworzono zakładki z informacjami na 
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temat zakresu merytorycznego i czasowego uwzględnionych danych. Ideą autorów 

programu było takie jego przygotowanie, aby jego odbiorca mógł z niego w pełni 

skorzystać nie dysponując opracowaniem książkowym. Program posiada opcję 

aktualizacji danych. Uzupełnienie zbioru nowymi wartościami spowoduje 

automatyczną ich zamianę i wizualizację.  

Podsumowując, przygotowana aplikacja SGP WSL jest narzędziem 

monitorowania parametrów szeroko pojętego rynku pracy. Umożliwia ocenę danego 

powiatu przy wykorzystaniu różnych poziomów odniesienia. Wizualizacja procesów 

przybiera formę wykresu radarowego oraz mapy, która pozwala na ocenę 

przestrzenną zjawiska. Generowane zestawienie tabelaryczne pozwala zapoznać się 

z danymi empirycznymi, a także umożliwia ocenę wartości cechy danej jednostki 

względem średniej arytmetycznej i poziomu odchylenia. Użytkownik może w ten 

sposób analizować stan bieżący oraz dynamikę. Innym algorytmem jest 

przygotowana prognoza, która jako model ekonometryczny zwraca liczbę 

bezrobotnych i pracujących przy założonym poziomie zmiennych objaśniających.  

 

 

7.2. UZASADNIENIE I INTERPRETACJA ZASTOSOWANYCH MIERNIKÓW  
 

Narzędzie wykorzystuje wskaźniki reprezentujące 8 kategorii. Dwie pierwsze 

kategorie odnoszą się wprost do rynku pracy: pracujący na 1000 mieszkańców  

w wieku produkcyjnym oraz stopa bezrobocia. Pozostałe grupy wyrażają informacje 

o sytuacji demograficznej oraz ekonomicznej, które bezpośrednio wpływają na obraz 

rynku pracy. Wybór poszczególnych mierników dyktowany był zakresem informacji 

które generował, oraz jej użytecznością z punktu widzenia monitoringu badanego 

rynku.  

Wszystkie użyte miary mają charakter względny (przeliczony na inną skalę). 

Odniesienie wartości bezwzględnych do liczby ludności, podmiotów gospodarczych 

czy wyrażone jako procent pozwala porównywać jednostki bez zniekształceń, które 

generuje skala wielkości. Stan bieżący jest zróżnicowany i dla jednej cechy 

aktualność danych zakończona jest na 2012 roku, pięć wskaźników reprezentuje stan 

z 2011 roku i dwa z 2010 roku (tab. 7.1).  

Pracujący na 100 osób w wieku produkcyjnym. Liczba pracujących na 100 

osób w wieku produkcyjnym należy do kanonów cech opisujących rynek pracy. 

Wyraża on częściowo potencjał rynku pracy oraz wiąże się z aktywnością zawodową 

ludności. Oznacza ona lepsze wykorzystanie zasobów pracy i pozwala oszacować 

wielkość ich rezerwy. Często miara ta stosowana jest również indywidualnie do 
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konkretnych grup wieku. Cecha z takim ładunkiem informacji została uznana za 

stymulantę.  

 

Tab. 7.1. Najważniejsze informacje o danych zastosowanych w programie SGP WSL 

Kategoria Wskaźnik 
Charakter 

cechy 
Dynamika 

Stan 

bieżący 

Rynek pracy Pracujący na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 

S 2000‒2010 2010 

Bezrobocie 

 

Stopa bezrobocia [%] D 2004‒2012 2012 

Demografia Odsetek ludności w wieku 

produkcyjnym [%] 

S 1995‒2011 2011 

Poziom zamożności 

mieszkańców 

Przeciętnie wynagrodzenie [zł] S 2002‒2011 2011 

Finanse lokalne 

 

Dochody gminy na 1 mieszkańca 

[zł] 

S 2002‒2011 2011 

Aktywność gospodarcza Podmioty gospodarcze na 10000 

mieszkańców 

S 2002‒2011 2011 

Sytuacja ekonomiczna 

podmiotów gospodarczych 

CIT na 1 firmę [zł] S 1995‒2011 2011 

Regionalne rachunki 

narodowe 

Nakłady inwestycyjne na 1 

podmiot [zł] 

S 2000‒2010 2010 

S – stymulanta, D – destymulanta      

Źródło: opracowanie własne  

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego to podstawowy miernik niedoboru miejsc 

pracy. Zgodnie z metodologią GUS, „stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako 

stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej 

zawodowo (ogółem oraz danej grupy), tj. bez osób odbywających czynną służbę 

wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność  

w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Stopę bezrobocia 

podaje się z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych  

w rolnictwie (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo) 

wyszacowanych na podstawie wyników: od 2004 do listopada 2010 r. – Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 oraz Powszechnego Spisu Rolnego 

2002, a od grudnia 2010 r. – Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r.” (www.stat.gov.pl).  

Dane o stopie bezrobocia dostępne są na poziomie powiatu (NTS-4) lub 

wyższym. Informacja ta, z dużą stratą dla analiz rynku pracy – jest niedostępną na 

poziomie gminnym.  
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Ze względu na ładunek informacji jaki zawiera stopa bezrobocia, wskaźnik 

ten uznano jednoznacznie za destymulantę, co oznacza, że jego wyższa wartość 

oznacza sytuację mniej korzystną.  

Odsetek ludności w wieku produkcyjnym. Odsetek ludności w wieku 

produkcyjnym to cecha odnosząca się do struktury wieku ludności. Wiek 

produkcyjny określa potencjalną wielkość zasobów pracy. Określa zatem wymiar 

podaży pracy. Z punktu widzenia rynku pracy wielkość ta jest korzystna  

w sytuacji większego udziału osób w wieku produkcyjnym. Przy tendencji do 

starzenia się społeczeństwa, grupa osób w tym przedziale będzie się kurczyć, gdyż 

liczba osób opuszczająca rynek pracy będzie większa od liczby wchodzących w wiek 

produkcyjny.  

Mówiąc o wieku produkcyjnym warto poruszyć kwestię jego wymiaru.  

W Polsce za kategorię ekonomiczną struktury wieku produkcyjnego do niedawna 

uznawano przedział 18-60/65. Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z dnia 

6 czerwca 2012 r., poz. 637) z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy, 

nowelizujące wiele regulacji z zakresu zaopatrzenia emerytalnego, w tym wiek 

emerytalny. Został on podniesiony i zrównany w przypadku kobiet i mężczyzn do 

67 lat. Aktualne przedziały wieku według danych GUS obejmują ramy funkcjonujące 

w poprzednim układzie.  

Przeciętne wynagrodzenie jest miernikiem zarówno o znaczeniu 

gospodarczym jak i społecznym. Wyższa wartość wynagrodzenia świadczyć może  

o lepszej kondycji przedsiębiorstw, co może przemawiać za ich sukcesem 

rynkowym. Rzutuje to również pozytywnie na przyszłość tych podmiotów, gdyż 

prawdopodobnie mają środki na rozwój i utrwalanie wysokiej pozycji rynkowej.  

W sytuacji dekoniunktury na rynku wysoki poziom wynagrodzeń jest pewnym 

buforem, w którym można poszukać potencjalnych oszczędności. Założenie to jest 

raczej teoretyczne, gdyż pracownicy rzadko chcą rezygnować z osiągniętego 

poziomu wynagrodzeń, na straży czego skutecznie stoją związki zawodowe.  

Z drugiej strony wyższe wynagrodzenie jest pozytywnym elementem 

społecznym, gdyż powinno przekładać się na lepszą sytuację materialną ludności. 

Wyższy poziom życia, potencjalnie wyższa konsumpcja, to również czynnik 

sprzężony zwrotnie z gospodarką i lepszą podstawą dochodową samorządu 

terytorialnego.  

Powyższe przesłanki w sposób jednoznaczny pozwalają ocenić ten miernik 

jako stymulantę. Niestety mankamentem tego parametru jest fakt, iż dane GUS 

obejmują wyłącznie wynagrodzenia w podmiotach liczących powyżej 9 osób. 
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Jedynym rozwiązaniem jest pozyskanie informacji z Izb Skarbowych, które generują 

dane według PIT. Pozycja 35 PIT-11B wskazuje na dochody ze stosunku pracy. 

Pomimo że znany jest odsetek tej daniny płatny gminie (39,34% – Ustawa  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku), wysokość 

podatku PIT wpływająca do budżetu gminy, nie pozwala na szacowanie dochodów 

z pracy, gdyż obejmuje wszystkie wpływy z PIT, w tym np. emerytury czy renty. 

Wydaje się, że najlepszym źródłem informacji o dochodach ludności czy też firm, 

z uwzględnieniem tytułów tychże przychodów a także ich struktury jest Urząd 

Skarbowy. Dziwi więc fakt, że ani w polskiej statystyce ani też w opracowaniach 

Ministerstwa Finansów nie ma  takich analiz, których potencjalne wykorzystanie 

znacznie przekracza granice badań nad rynkiem pracy.  

Dochody gminy na 1 mieszkańca. Samorząd terytorialny jest istotnym 

graczem mogącym wpływać na przebieg koniunktury szczególnie w wymiarze 

lokalnym. Znaczenie tego wskaźnika podkreśla również fakt występowania w Banku 

Danych Lokalnych GUS. Dochody ogółem wyrażają wpływy do budżetów lokalnych 

zarówno z dochodów własnych, subwencji, dotacji, a także środków pochodzących  

z UE (Runge, Sitek, 2011). Poziom dochodów przeliczony na 1 mieszkańca wyraża 

realną sytuację dochodową jednostki, niwelując wpływ wielkości skali.  

Większy poziom dochodów oznacza z jednej strony lepszą bazę dochodową,  

z drugiej zaś korzystnie wpływa na poziom możliwych inwestycji i działania 

lokalne. Obrazuje on równocześnie kondycję lokalnych finansów publicznych.  

Z powyższych powodów miara ta została zaliczona do istotnych wymiarów 

monitoringu związanego z rynkiem pracy.  

Podmioty gospodarcze na 10 tys. mieszkańców. Podmioty gospodarcze na  

10 tys. mieszkańców to ważny parametr gospodarki regionu. Wiedząc,  

że w strukturze podmiotów zdecydowanie dominują firmy małe, w tym głównie 

podmioty prowadzone przez osoby fizyczne, można uznać, że wyraża on aktywność 

gospodarczą społeczeństwa. Warto też pamiętać, że jak dowodzą statystyki, 

gospodarstwa domowe utrzymujące się z pracy na własny rachunek z jednej strony 

wykazują najwyższy poziom dochodowy, korzystny obraz wyposażenia a także 

mają najmniejsze ryzyko wejścia do grupy zagrożonej ubóstwem (Mały Rocznik 

Statystyczny, 2012). Wyższa wartość liczby podmiotów gospodarczych na  

10 tys. mieszkańców jest zatem wynikiem pożądanym, z tego też powodu została 

zaliczona jako stymulanta.  

Wysokość podatku CIT na 1 firmę. Trwałość rynku pracy a także szanse na 

dalszy rozwój zależą w dużej mierze od kondycji kreatorów życia gospodarczego, 

czyli firm i pracodawców. Z ekonomicznego punktu widzenia informacji na temat 
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efektów działania firm dostarczyć mogą dane zawarte w bilansie czy rachunku 

zysku i strat. Niestety dane te nie są publikowane, ponadto struktura organizacyjna  

i rachunkowość podmiotów jest zróżnicowana. Brak informacji o faktycznej 

rentowności, zyskowności, płynności czy poziomie zadłużenia sprawia, że zmuszeni 

jesteśmy korzystać z danych stanowiących pochodną tych źródeł. Bank danych 

lokalnych GUS informuje o wysokości wpływów z PIT i CIT. Jest to efekt 

przeniesienia transparentnych dochodów samorządu terytorialnego. Wiadomo,  

że zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego gmina posiada udział  

w podatku CIT na poziomie 6,71% (Ustawa o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.).  

CIT czyli podatek od dochodów jednostek prawnych ma formę podatku 

liniowego i ustalony jest na wysokości 19%, przy czym efektywnie – wyniku ulg  

i odliczeń - wysokość tego podatku w 2011 r. wyniosła 17,4%. Łącznie w skali kraju  

w 2011 podatkiem tym objętych było w 357 tys. podmiotów (Informacja..., 

Ministerstwo Finansów, 2012). Miernik ten ma tradycyjne pewne niedoskonałości 

metodologiczne. Wynika to z faktu, że przeliczony jest na liczbę podmiotów 

gospodarczych a nie wszystkie z nich są płatnikiem tego podatku. Jest to istotna 

wada, ale ze względu na brak alternatywnych danych akceptowana. Decydującym 

argumentem za przyjęciem tego miernika przemawia fakt, że wielkość zapłaconego 

terytorialnie podatku CIT jest pochodną uzyskanych dochodów. Biorąc to pod 

uwagę przyjęto miernik ten do zobrazowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw. 

Wskaźnik ten jest zatem traktowany jako stymulanta, gdyż wyższy podatek jest 

odzwierciedleniem wyższych dochodów.  

Nakłady inwestycyjne na 1 firmę. Ostatnia kategoria dotyczy regionalnych 

rachunków narodowych. Kategorie dochodu narodowego często brane są pod 

uwagę jako zmienne objaśniające liczbę pracujących. Niestety statystyka publiczna 

nie prezentuje danych dotyczących PKB na poziomie niższym niż podregiony  

(NTS-3). W tej sytuacji zostały zakupione na potrzeby projektu nie publikowane 

dane GUS dotyczące nakładów inwestycyjnych w poszczególnych powiatach. Można 

zakładać, że wyższa wartość inwestycji jest zjawiskiem pożądanym, rokującym na 

dalszy rozwój firm z terenu powiatu. Należy być jednak świadomym faktu, że wynik 

ten może być nieco zniekształcony poprzez strukturę wielkości i liczbę podmiotów 

gospodarczych. Mimo powyższych ograniczeń został on uwzględniony w narzędziu 

do analizy stanu i dynamiki zjawisk – jako stymulanta.  
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ROZDZIAŁ 8 

UWARUNKOWANIA PRZEMIAN RYNKU PRACY ORAZ WSKAZANIA 

DLA POLITYKI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 
 

8.1. BARIERY I ZAGROŻENIA PRZEMIAN RYNKU PRACY – ODDZIAŁYWANIA 

GLOBALNE, KRAJOWE, REGIONALNE I LOKALNE 
 

 Każdy z rynków pracy podlega określonym oddziaływaniom zewnętrznym, 

jak i również sam wpływa na otaczającą rzeczywistość społeczno-gospodarczą. 

Najistotniejsze z jego punktu widzenia są oddziaływania globalne, mogące sprzyjać, 

czy też hamować dotychczasowy kierunek przemian. Im niżej w hierarchii znajduje 

się dany rynek, tym więcej obserwujemy nakładających się na niego płaszczyzn 

różnego rodzaju zjawisk i procesów. Dlatego też ważnym etapem badań rynków 

pracy jest identyfikacja nie tylko owych płaszczyzn (globalna, krajowa, regionalna), 

ale także określenie charakteru i siły oddziaływania (Runge, 1996). Rozpatrując 

kwestię powiązań rynkowych można odwołać się do ujęcia systemowego (Chojnicki, 

1988). I tak, w każdym terytorialnym systemie społeczno-gospodarczym można 

zidentyfikować relacje o charakterze integracyjnym, jak i dezintegracyjnym.  

Te pierwsze – dzielimy na zewnętrzne – ilustrujące wzrost powiązań z otoczeniem, 

zaś te drugie – wzrost spójności samego systemu. Analogicznie jest w przypadku 

relacji dezintegracyjnych. Pierwsze z nich wskazują na osłabienie powiązań  

z otoczeniem, zaś te drugie spadek spójności wewnętrznej systemu.  

 Ponieważ rynek pracy jest systemem (m.in. Hasińska, 1993; Runge, 1996) 

można go rozpatrywać w owych kategoriach, co uczyniono w dalszej części 

niniejszego rozdziału.  

 

8.1.1. SKALA GLOBALNA 

 

Niewątpliwie w ostatnich kilkunastu latach najistotniejszymi procesem 

ludnościowym o charakterze globalnym mającym wpływ na funkcjonowanie 

rynków pracy jest zjawisko „kurczenia się” miast (shrinkage) – (Krzysztofik, Runge, 

Kantor-Pietraga, 2011, 2012), a dalej suburbanizacji (Parysek, 2008). Z kolei w sferze 

gospodarczej są to restrukturyzacja i rewitalizacja. 

Prowadzone w różnych skalach przestrzennych na świecie badania nad 

zmianami społeczno-ekonomicznymi wskazują na ujawnianie się już w latach 70.  
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XX wieku tendencji zmniejszania się dynamiki przemian, prowadzących w wielu 

przypadkach do bezwzględnego ubytku zaludnienia. Tendencję tę nazwano 

„kurczeniem się” (shrinkage), zaś przyczyn zjawiska poszukiwano zarówno  

na płaszczyźnie globalnej, krajowej, regionalnej, czy też lokalnej. Z jednej strony 

„kurczenie się” wynikało z wygaszania trendów rozwojowych w gospodarce jako 

naturalny rezultat cykli ekonomicznych , przejściowego bądź trwałego „uwięzienia” 

na ścieżce przemian, zaś z drugiej strony dostrzegano wpływ słabnącej dynamiki 

demograficznej, szczególnie w krajach i regionach wysoko rozwiniętych.  

 W krajach postsocjalistycznych zjawiska te były nie tylko opóźnione w czasie, 

ale na dodatek wiązały się od lat 90. XX wieku z konsekwencjami transformacji 

ustrojowo-gospodarczej i modernizacji społecznej. W wyniku przejścia z okresu 

realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej załamały się dwa czynniki rzutujące 

dotąd istotnie na rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Były nim rynek pracy oraz 

rynek mieszkaniowy. Upadek, jak i regres wielu zakładów pracy spowodował 

pojawienie się oficjalnego bezrobocia, zaś załamanie spółdzielczego budownictwa 

mieszkaniowego uwypukliło kwestię jego dostępności. Przedłużenie fazy niżowej 

powojennego cyklu demograficznego na lata 90., zaś później otwarcie granic Unii  

i masowa emigracja zarobkowa młodych ludzi niewątpliwie nieco złagodziły 

dotkliwe konsekwencje przemian ustrojowych w społeczeństwie. Innym 

poważniejszym problemem, który w szerszej skali ujawni się po 2014 r. będzie 

wchodzenie w wiek emerytalny roczników wyżu demograficznego z lat 50. Początki 

tego procesu widać już dziś, ale trudności w zastępowalności pracowniczej będą się  

z każdym rokiem nasilać, zwłaszcza w rejonach w dużej mierze uzależnionych do tej 

pory od zewnętrznego zasilania rynku pracy.  

 

 Shrinkage. „Kurczenie się” ma kilka wymiarów (Runge, Kantor-Pietraga, 

Krzysztofik, 2011). Pierwszym z nich jest wymiar przestrzenny. Oznacza on regres 

powierzchni jednostki administracyjnej. Wiele miejscowości cechowało się w latach 

powojennych rozwojem kosztem sąsiadujących gmin wiejskich, a nawet miast. 

Żywiołowe procesy urbanizacji w strefie zewnętrznej konurbacji katowickiej 

(Dąbrowa Górnicza, Tychy) powodowały odgórne autorytatywne przyłączanie 

terenów wokół, co w sytuacji znacznego poczucia świadomości i tożsamości lokalnej 

budziło usasadnione sprzeciwy. Dopiero transformacja ustrojowa umożliwiła wielu 

ośrodkom odzyskanie samodzielności, co nie zawsze przekładało się i przekłada na 

sprawne zarządzanie społecznością lokalną.  

 Wymiar demograficzny „kurczenia się” jest niewątpliwie najbardziej 

spektakularnym przejawem tego zjawiska. Bezwzględny ubytek zaludnienia oznacza 
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zazwyczaj ubytek rzeczywisty, jak i ujemne saldo migracji. To pierwsze wynika  

z osiągnięcia drugiej fazy przejścia demograficznego, przedłużającego się w czasie 

niżu demograficznego, zaś to drugie (ubytek migracyjny), stanowi przejaw utraty 

atrakcyjności migracyjnej przez dane ośrodki, czy też większy obszar.  

 W wymiarze społecznym „kurczenie się” to starzenie demograficzne, jak  

i postępująca feminizacja. Ubytek naturalny, bądź równowaga chwiejna może  

w dłuższej perspektywie oznaczać wzrost odsetka osób starszych, zaś towarzysząca 

„nadumieralność” mężczyzn ujawnia się nadwyżką kobiet w starszych grupach 

wieku.  

 Wymiar ekonomiczny „kurczenia się” związany jest z trudną sytuacją 

przedsiębiorstw, instytucji. Ich regres, bądź likwidacja oznacza określone 

konsekwencje na rynku pracy.  

 Z kolei wymiar infrastrukturalny „kurczenia się” wiąże się z narastaniem 

trudności w korzystaniu z placówek infrastruktury społecznej (w wyniku spadku ich 

liczby, zmniejszeniu zatrudnienia w tego typu obiektach) – (Krzysztofik, Runge, 

Kantor-Pietraga, 2012).  

 

Suburbanizacja. Drugim znaczącym procesem osadniczo-społecznym jest 

przenoszenie się głównie aktywnych grup aspołeczno-zawodowych z miast do 

otaczających obszarów wiejskich w celu podniesienia warunków i jakości życia. 

Zjawisko to ma istotny wpływ na funkcjonowanie miejskich rynków pracy, bowiem 

nie tylko wydłuża przeciętny czas dotarcia do miejsca pracy, ale wiąże się  

z dodatkowym obciążeniem infrastrukturalnym systemu miejskiego, ale powoduje 

spadek atrakcyjności inwestycyjnej, zwłaszcza dzielnicy śródmiejskiej. Ma to 

znaczenie dla kreowania lokalnego sektora gospodarki – wyprowadzka poza 

centrum, bądź poza miasto osłabia chęć i możliwości partycypacji w życiu miasta 

(Kotus, 2005). Szczególnie dotyczy to ośrodków miejskich ze słabo wykształconą 

przestrzenią centralną. Jak zauważa Autor w swojej publikacji (Kotus, 2005, s. 101 

–108), możliwe są cztery taktyki zachowań społeczno-gospodarczych mieszkańców 

miasta. Są to: 

– miejskie wycofanie, 

– sąsiedzki konformizm, 

– miejski rytualizm, 

– czy też miejska innowacja. 

Miejskie wycofanie to dobrowolna, bądź wymuszona rezygnacja z życia 

sąsiedzkiego i zbiorowego w mieście. Zaabsorbowanie nową podmiejską 

przestrzenią mieszkalną powoduje z jednej strony wyraźny spadek relacji  
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w kierunku centrum, zaś z drugiej strony obecność tzw. układu my – oni (autochtoni 

– napływowi). Ta swoista bariera rozdzielająca może, ale niekoniecznie z biegiem 

czasu słabnąć. Sąsiedzki konformizm oznacza uczestnictwo w życiu sąsiedzkim  

i wycofanie z życia zbiorowego, miejski rytualizm – uczestnictwo w życiu 

sąsiedzkim i zbiorowym, natomiast miejska innowacja przypadki wycofywania się  

z życia sąsiedzkiego na rzecz życia zbiorowego.  

Każdy ze wskazanych przez Autora typów zachowań jest w różnym stopniu 

charakterystyczny dla przestrzeni miejskiej, rzutując między innymi w istotny 

sposób na możliwość kreowania lokalnego rynku pracy. Preferowanie określonych 

zachowań przestrzennych wpływa bowiem na lokalizacje i strukturę rodzajową 

miejsc pracy zwłaszcza w trzecim sektorze (handel, usługi).  

Z kolei próbę zbilansowania pozytywów i negatywów suburbanizacji podjął  

J. Parysek (2008, s. 272), podkreślając różnice ocen w tym względzie dla podmiotów 

gospodarczych w porównaniu z mieszkańcami. Między innymi postępująca 

tercjalizacja, ujawniająca się zwłaszcza lokalizacją hipermarketów, galerii 

handlowych na obrzeżach miast, powoduje „przechwytywanie” mieszkańców 

suburbii, którzy tym samym rezygnują już, bądź znacznie ograniczają korzystanie  

z przestrzeni centralnej. Jednocześnie przenoszenie się podmiotów gospodarczych  

w strefę zewnętrzną miasta dodatkowo osłabia atrakcyjność rynkową śródmieścia,  

a nawet dzielnic sąsiadujących (tzw. odwrócenie modelu „cienia” aglomeracji). 

Potwierdzają to liczne badania aktywności gospodarczo-usługowej miast, zwłaszcza 

tych, które po transformacji ustrojowej dynamicznie „nadrabiały” zaległości  

w rozwoju rynkowym. 

 

 Restrukturyzacja. W sferze gospodarczej unowocześnienie działalności może 

przebiegać dwutorowo, jako proces restrukturyzacji małych i średnich 

przedsiębiorstw (restrukturyzacja zewnętrzna), bądź jako unowocześnienie dużych, 

na ogół państwowych form o znaczeniu ponad lokalnym i regionalnym 

(restrukturyzacja wewnętrzna – A. Klasik, 1993). Pierwszy z tych procesów traktuje 

się w wielu opracowaniach jako warunek powodzenia tego drugiego, rzutujących  

w różnym stopniu na rynek pracy. O ile restrukturyzacja zewnętrzna stała się 

czynnikiem istotnych w wielu przypadkach oddolnych zmian, sprzyjających 

aktywności lokalnych społeczeństw, o tyle restrukturyzacja wewnętrzna możliwa 

jest jedynie dzięki wsparciu centrum rządowego. W zależności od proporcji małej, 

średniej i dużej przedsiębiorczości na danym rynku pracy, kreowanie zmian może 

przebiegać według różnych scenariuszy – od przypadku w miarę bezproblemowej 
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zmiany modelu gospodarowania, po scenariusz tzw. „więzienia na ścieżce” 

przemian (Gwosdz, 2005).  

 

 Rewitalizacja. Z procesem restrukturyzacji koreluje odnowienia przestrzeni, 

w tym przypadku przestrzeni rynku pracy. Może ona przybrać formę odnowienia 

techniczno-organizacyjnego zakładu pracy, ale może także wiązać się  

z istotniejszymi zmianami jakościowymi (reorientacja lokalnej, bądź regionalnej 

przestrzeni rynkowej, przejście z monofunkcyjności do segmentacji rynkowej, czy też 

wzrost zewnętrznych powiązań rynkowych, np. jako przejaw globalizacji). Ponieważ 

kwestia powiązań między rewitalizacją a rynkiem pracy wiąże się z przestrzenno-

gospodarczymi uwarunkowaniami funkcjonowania rynku pracy, dlatego też 

zagadnienie to omówiono nieco szerzej w dalszej części rozdziału.  

 

8.1.2. SKALA KRAJOWA 

 

Identyfikacja krajowych oddziaływań na rynek pracy jest przede wszystkim 

pochodną priorytetów polityki społeczno-gospodarczej realizowanej w kolejnych 

okresach czasu w skali makro strukturalnej, jak i w podziale terytorialnym 

(województwa). Zmiana kształtu terytorialnego kraju w 1945 r. spowodowała 

między innymi konieczność zdefiniowania priorytetów rozwojowych obszarów 

silnie uprzemysłowionych i zurbanizowanych. Utrzymanie surowcowego charakteru 

gospodarki skutkowało aż do połowy lat 70. XX wieku dominacją ekstensywnego 

modelu rynku pracy. Jedynie realizacja pierwszego powojennego planu regionalnego 

z lat 1951–1953 – właśnie dla ówczesnego województwa katowickiego – złagodziła 

nadmierną koncentrację przemysłu poprzez budowę ośrodków satelitarnych  

o funkcjach mieszkaniowych. Działania te można z dzisiejszej perspektywy 

potraktować jako początek odgórnie sterowanego procesu suburbanizacji (Gołonóg, 

Pyskowice, Radzionków, Tychy). Wraz z zakończeniem budowy w latach 70.  

XX w. Huty Katowice proces wielowiekowego ekstensywnego rozwoju regionalnego 

rynku pracy tego obszaru zakończył się we wszystkich jego wymiarach.  

 

8.1.3. SKALA REGIONALNA 

 

Patrząc na badany rynek pracy z perspektywy regionalnej nie ulega 

wątpliwości, iż jest to rynek szczególny. Z jednej strony mamy jest on 

reprezentantem tradycyjnych regionów ekonomicznych powstałych w drugim cyklu 

N.D. Kondratiewa (1925), zaś z drugiej strony ukształtowanym w wyjątkowy sposób, 
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bowiem jest regionem stykowym (Rykiel, 1985, 1991). Obecność aż czterech 

złożonych układów osadniczych (konurbacja katowicka i rybnicka, aglomeracje  

– Bielska-Białej i Częstochowy), z których aż trzy formowały się i rozwijały  

w warunkach pogranicza państwowego (konurbacja katowicka, aglomeracje  

– Bielska-Białej i Częstochowy), zaś jedna w sąsiedztwie granicy (konurbacja 

rybnicka) dowodzi istotnej roli czynników ekonomicznych w przełamywaniu barier 

mogących ograniczać rozwój rynku pracy. Właśnie rynek pracy stanowi dobrą 

ilustrację zmieniających się w czasie uwarunkowań przemian owego obszaru.  

Imigracyjny model owego rynku dominował przez ponad 220 lat (1769 rok 

uruchomienie pierwszej przemysłowej kopalni węgla kamiennego; Rok 1992 to 

koniec przewagi napływu migracyjnego w kształtowaniu rynku pracy 

województwa). W 1993 roku po raz pierwszy saldo migracji przyjmuje wielkości 

ujemne, przy czym dotyczy to miast. Największe ośrodki miejskie konurbacji 

katowickiej przestały pełnić rolę przyciągającą zasoby pracy. Obok spadku ich 

imigracyjnego charakteru, rozpoczyna się proces suburbanizacji. Z kolei w 2001 r. 

liczba pracujących w usługach przekroczyła liczbę pracujących w przemyśle. 

Województwo zamiast przemysłowego charakteru, przybrało postać usługowo-

przemysłową. I jeszcze jedno, po akcesji do Unii Europejskiej, otwarciu 

zachodnioeuropejskich rynków pracy, bardzo szybko wzrosła zagraniczna emigracja 

zarobkowa. Według różnych badań udział emigracji z obszaru województwa 

śląskiego sięga 35-45% ogółu emigrantów, plasując pod tym względem region na 

pierwszym miejscu w kraju. 

 Nie ulega wątpliwości, iż słabnącej dynamice przemian gospodarczych od 

końca lat 70. XX towarzyszyły podobne tendencje ludnościowe. Jeszcze formułowane 

w połowie lat 80. XX w. prognozy demograficzne ówczesnego województwa 

katowickiego zakładały stałą tendencję wzrostową, zwłaszcza w zakresie 

zatrudnienia w gospodarce. Między innymi przewidywano, iż w perspektywie 

kolejnych 20-30 lat liczba zatrudnionych w województwie przekroczy 2 mln osób, 

zaś w samym tylko górnictwie węglowym sięgnie 350 tys. osób, przy wydobyciu 

tego surowca na poziomie 200-250 mln ton rocznie. Patrząc z punktu widzenia 

tamtych czasów, opieranie się w prognozowaniu demograficznym na 

odnotowywanych od lat 70. tendencjach wzrostowych wydawało się całkiem 

słuszne. Obowiązujące wówczas realia polityczne wykluczały inny niż wzrostowy 

model przemian społeczno-gospodarczych. Doktrynalny brak bezrobocia wraz  

z polityką pełnego zatrudnienia wymusiły na ówczesnej ekipie rządzącej realizację 

wielu inwestycji skierowanych do wchodzących wtedy na rynek pracy roczników 

wyżu demograficznego z lat 50. XX w. Dziś często nie uświadamiamy sobie sprawy, 
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iż tylko w latach 1971-1974 na krajowy rynek pracy wkroczyła ponad 650 tys. 

populacja młodych ludzi, oczekująca od państwa spełnienia dwóch elementarnych 

potrzeb społecznych, tj. pracy oraz mieszkania. Uświadomienie skali oczekiwań 

społecznych jest możliwe poprzez porównanie owej populacji z jej odpowiednikiem 

w zachodniej Europie. Otóż polska populacja osób wchodzących na rynek pracy była 

większa niż jej sumaryczny odpowiednik dla 6 krajów istniejącej wtedy EWG. 

Uzmysławia to skalę przedsięwzięcia, zarówno z politycznego, organizacyjnego, jak  

i gospodarczego punktu widzenia. Ocena owych działań podejmowana była 

wielokrotnie z różnych punktów widzenia, zaś po transformacji ustrojowej 1989 r. 

nie zawsze miała ona charakter merytoryczny. Nie ulega jednak wątpliwości, iż dla 

wielu przedstawicieli powojennego wyżu demograficznego wchodzenie na rynek 

pracy wiązało się także z możliwością awansu społecznego, o skali dotąd 

nieporównywalnej. 

Zmiany ustrojowe 1989 r. oznaczały zatem nie tylko możliwość zwrotu  

w kierunku społeczeństwa obywatelskiego, restrukturyzacji gospodarki, 

modernizacji społecznej, itp. ale także przygotowania scenariuszy działań na kolejne 

lata, a wynikających z przewidywanych zmian społeczno-gospodarczych  

i przestrzennych w bliższej lub dalszej przyszłości.  

 

8.1.4. SKALA LOKALNA 

 

Przedstawiony zarys dotychczasowych przemian ludnościowych w obszarze 

województwa śląskiego pozwala przejść do kolejnego zagadnienia, tj. próby 

nakreślenia przyszłych zmian w tym względzie.  

 Zadanie to jest wyjątkowo trudne, bowiem jedynym źródłem informacji 

pozwalającym takie zadanie wykonać jest prognoza demograficzna opracowana 

przez GUS dla horyzontu 2035 r. Prognoza ta uwzględnia tak naprawdę jedynie 

zmiany w ruchu naturalnym ludności. Trudność w szacowaniu przyszłej skali 

migracji skłoniły GUS do konstrukcji jedynie prognozy biologicznej, a nie 

pomigracyjnej. Ponadto uwzględniono poziom kraju, województw oraz powiatów 

(ziemskie i grodzkie), co dodatkowo utrudnia szerszy kontekst terytorialny analizy. 

Dlatego też dla celów niniejszego opracowania konieczne były dodatkowe szacunki 

na poziomie gmin,  

 Zgodnie z przyjętymi założeniami i uzupełniającymi obliczeniami, w skali 

całego województwa śląskiego do 2035 r. powinniśmy oczekiwać 545 tysięcznego 

ubytku zaludnienia, przy czym 63,3% obecnego ubytku przypadnie na konurbacje 

katowicką (-344,8 tys. osób). Jednocześnie spotykana w innych opracowaniach 
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wielkość 800 tys. ubytku dla całego województwa w perspektywie 2035 r. wydaje się 

mało prawdopodobna. Wnikliwa analiza trendów przemian nie wskazuje na 

wystąpienia aż tak znaczącego ubytku.  

Niewątpliwie starzenie powojennego wyżu demograficznego, jak i widoczny 

już początek wchodzenia w wieku emerytalny niesie za sobą wieloaspektowe 

konsekwencje – od rynku pracy począwszy, po zawansowanie procesu starzenia  

i feminizację. Zjawiska te są zróżnicowane terytorialnie, powodując powstawanie 

rejonów o szczególnie negatywnym ich wymiarze, jak i obszarów postrzeganych 

pozytywnie. Wyż demograficzny lat 50. miał istotny wpływ na rozwój zaludnienia 

rozpatrywanego tutaj województwa do początku lat 80 ubiegłego wieku.  

Jak już wcześniej sygnalizowano, dokładnie 1981 r. jest ostatnim powojennym 

z wzrostową tendencją zmian w tym zakresie. Dwa lata później napływ migracyjny  

z innych województw przestaje mieć istotne znaczenie w determinowaniu zmian 

granic regionalnego rynku pracy, zaś w 1992 r. miasta wykazują ujemne saldo 

migracji, zaś gminy wiejskie saldo dodatnie. Można zatem mówić o nałożeniu się na 

siebie spadku atrakcyjności miast – zwłaszcza tych największych, tworzących 

konurbację katowicką – z tendencją suburbanizacji. Ta ostatnia utożsamiana jest  

z odpływem mieszkańców miast do otaczających gmin wiejskich. W konurbacji 

katowickiej wymiar owej suburbanizacji jest nieproporcjonalnie mały w porównaniu 

ze skalą terytorialną układu osadniczego Praktycznie jedynie w powiecie bieruńsko-

lędzińskim i mikołowskim widoczny jest kilkutysięczny wzrost zaludnienia. 

Podobny wymiar zjawiska spodziewany jest w perspektywie 2035 roku. Przyczyną 

tak skromnego wymiaru zjawiska jest bez wątpienia istotne uszczuplenie w latach 

powojennych potencjalnych możliwości w tym zakresie – zarówno w wymiarze 

demograficznym, jak i przestrzennym. Tychy oraz Dąbrowa Górnicza to miasta, 

które tak naprawdę w latach powojennych są przejawem odgórnej, centralnie 

sterowanej suburbanizacji, najpierw w latach 50. i 60. XX wieku w ramach procesu 

deglomeracji, zaś w latach 70. XX w ramach budowy Huty Katowice  

i towarzyszącego spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w samej Dąbrowie  

Górniczej i innych miejscowościach Zagłębia Dąbrowskiego. Można byłoby zatem 

powiedzieć, iż w lata 70. XX wieku to osiągnięcie przez wyżej wymieniony układ 

osadniczy maksimum swego terytorialnego znaczenia poprzez rozwój dwóch 

krawędziowo usytuowanych ośrodków miejskich (Tychy, Dąbrowa Górnicza), zaś 

1981 r. kończy to znaczenie w aspekcie demograficznym. Z kolei 1992 r. to inicjacja 

wewnętrznych zmian w dotychczasowych kierunkach redystrybucji ludności  

– zamiast ciążeń dośrodkowych w migracjach stałych, uwidaczniają się ciążenia 

odśrodkowe. „Wypychanie” mieszkańców ma dwa zasadnicze kierunki  
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– wewnątrzwojewódzki (w stronę otaczających gmin, czy też na południe 

województwa) oraz ponad krajowy (zagraniczna emigracja zarobkowa). Wynikiem 

wskazanych tendencji jest ubytek rzeczywisty ludności. I tak, w latach 1980–2002 

ubyło w województwie blisko 180 tys. mieszkańców. Jeśli ograniczymy się do okresu 

po zmianie podziału administracyjnego kraju, to między 1999 r. a 2011 r. zaludnienie 

województwa zmniejszyło się z poziomu 4,865 mln osób do 4,626 mln,  

tj. o 239,1 tys. osób. Zatem w 2011 r. stanowiło to 95,1% stanu wyjściowego. Jeśli 

przyjmiemy jako horyzont prognozy 2035 rok, to w stosunku do 2011 r. liczba 

mieszkańców województwa zmniejszy się o dalsze 574,2 tys. osób, co dale 

sumaryczną skalę ubytku zaludnienia dla wielolecia 1999–2035 rzędu  

-813,3 tys. mieszkańców. Licząc natomiast od początku rejestracji owego spadku 

(1981 r.) można powiedzieć, iż rozpatrywane województwo zmniejszy swój potencjał 

demograficzny o 1 mln osób. Jest to niewątpliwie wielkość znacząca, bowiem  

w decydującej mierze dotyczy ludzi młodych, w wieku zdolności do pracy.  

Wracając do wymienionej na początku rozdziału koncepcji wyróżniania 

integracyjnych i dezintegracyjnych relacji systemowych, to niewątpliwie przełom lat 

80. i 90. XX wieku był dla regionalnego rynku pracy charakteryzowanego 

województwa istotną zmianą jakościową, zmierzającą zasadniczo w kierunku 

dezintegracji. Z jednej strony zdecydowanie osłabło zewnętrzne zasilanie rynku 

zasobami pracy sąsiednich i dalszych regionów kraju, zaś z drugiej strony pojawił się 

po 2004 r. silny bodziec wypychający w stronę zachodnioeuropejskich rynków pracy. 

Sama struktura regionalnego rynku pracy – na skutek zainicjowanego programu 

dwuetapowej restrukturyzacji (zewnętrzna, wewnętrzna – Klasik, 1993) oraz coraz 

bardziej dostrzegalnego spadku dynamiki procesów ludnościowych – zaczęła się 

znacznie różnicować (segmentacja rynków lokalnych – Runge, 1996).  

Ubytki ludności, jak i pracujących – zarówno już odnotowane, jak  

i prognozowane – dotykają niemal całego województwa, lecz z nieco różnym 

nasileniem. 

Korzystając z danych zwartych w Roczniku Statystycznym Województwa 

Śląskiego 2012 (s. 164) można oszacować przyszłe stany zaludnienia na poziomie 

subregionów, powiatów, jak i miast grodzkich. Przyjmując lata 2020 i 2035 jako 

horyzonty prognozy, obliczono oczekiwane wielkości zaludnienia w stosunku do 

2011 r. na poziomie subregionów województwa śląskiego.  

Pomimo nierówności przedziałów czasowych 2011–2020 i 2020–2035, 

dotychczas obserwowana tendencja spadkowa zaludnienia powinna zostać 

utrzymana. O ile do 2020 r. średnio rzecz biorąc spadek zaludnienia w większości 

subregionów nie przekroczy 5% (za wyjątkiem katowickiego -5,4%), o tyle  
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w kolejnych latach tempo spadku będzie bardziej zróżnicowane. Największy ubytek 

do 2035 r. dotknie subregion częstochowski i sosnowiecki (po 84,4% wyjściowego 

stanu zaludnienia z 2011 r.). W pierwszym przypadku oznacza to zmniejszenie 

zaludnienia z poziomu 529,3 tys. osób w 2011 r. do 446,6 tys. osób w 2035 r., zaś  

w drugim przypadku z 710,2 tys. osób do 599,2 tys. osób. Przyczyny tak znacznego 

ubytku są w obu przypadkach nieco inne. Subregion częstochowski to co prawda 

piąty pod względem stanu zaludnienia subregion w województwie – po katowickim, 

sosnowieckim, bielskim i rybnickim, ale z relatywnie do wszystkich pozostałych,  

z najsłabiej wykształconą miejską siecią osadniczą. Spotykamy tutaj tylko jeden 

ośrodek miejski przekraczający 100 tys. mieszkańców (Częstochowa) i brak miast 

średniej wielkości. Słaba atrakcyjność subregionalnego rynku pracy powodowała  

i nadal powoduje, iż obszar ten w zakresie dojazdów do pracy oraz migracji stałych 

w znacznym stopniu pełni rolę zasilają konurbację katowicką. W konsekwencji 

ubytku zaludnienia wzrasta poziom starzenia i stopień feminizacji zwłaszcza 

wschodniej części subregionu częstochowskiego.  

Depopulacja podregionu sosnowieckiego to z kolei konsekwencja 

powojennych procesów żywiołowej urbanizacji, związanej z realizacją inwestycji 

gospodarczych o znaczeniu ponadregionalnym (Huta Katowice, Koksownia 

Przyjaźń, Elektrownia Jaworzno), jak i efekt szczególnego nawarstwienia 

niekorzystnych uwarunkowań przemian społeczno-gospodarczych w ośrodkach 

górniczych (Sosnowiec, Czeladź). Najsilniejszy ubytek zaludnienia dotknie tutaj sam 

Sosnowiec. Na koniec 2011 r. zaludnienie miasta przekraczał 200 tys. (215,2 tys. osób, 

w 2020 r. spadnie ono do 196,4 tys. osób, zaś w 2035 r. osiągnie poziom  

160,8 tys. osób. Tutejszy ubytek ludności – podobnie jak i spadki zaludnienia 

Dąbrowy Górniczej (z 125,5 tys. w 2011 r. do 109,8 tys. w 2035 r.; Jaworzna 

odpowiednio z 94,6 tys. do 82,2 tys. powiatu zawierciańskiego z 122,6 tys. do  

102,0 tys. czy też zaludnienia powiatu będzińskiego z 152,1 tys. do 144,2 tys.)  

to klasyczny obraz „kurczenia się” miast w wyniku nałożenia się na siebie 

słabnących tendencji przemian. Decyzja o lokalizacji Huty Katowice spowodowała 

efekt żywiołowej urbanizacji wschodniego obrzeża konurbacji katowickiej. Napływ 

najpierw blisko 50 tysięcznej grupy pracowników budujących Kombinat 

Metalurgiczny, zaś później w 50% z nich formujących załogę huty, wymagał 

towarzyszących pracy odpowiednich warunków socjalnych (budownictwo 

mieszkaniowe). Szansa w miarę szybkiego uzyskania samodzielnego mieszkania 

stała się dla pokolenia wyżu demograficznego lat 50. XX wieku ważnym 

argumentem pozostania w Dąbrowie Górniczej, bądź w innych sąsiadujących 

miejscowościach. 
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Upływ czasu, jak i transformacja ustrojowa spowodowały z jednej strony 

regresyjne tendencje zmian na zagłębiowskim rynku pracy, zaś z drugiej strony 

zmianę poziomu i jakości życia wynikających z dekapitalizacji substancji 

mieszkaniowej, szerszych możliwości migracyjnych po akcesji Polski do UE  

w 2004 r., czy też tendencji suburbanizacyjnych. Odchodzenie od górnictwa 

węglowego mającego w Zagłębiu Dąbrowskim wielowiekowe, silne tradycje, czy też 

wcześniejszy upadek włókiennictwa, postawiły przed ośrodkami miejskimi problem 

restrukturyzacji rynku pracy, stworzenia alternatywnych możliwości w tym 

zakresie. Ograniczeniu zatrudnienia w Hucie Katowice towarzyszyło chociażby 

pojawienie się głównie na terenach likwidowanych kopalń zagłębiowsko-

dąbrowskiej podstrefy KSSE. Szczegółowa analiza działań restrukturyzacyjnych  

w samym Sosnowcu została zaprezentowana chociażby w publikacjach autorstwa:  

R. Krzysztofika, J. Runge, I. Kantor-Pietragi (2011, 2012).  

Równie wysokim ubytkiem zaludnienia do 2035 r. powinny odznaczać się 

subregiony: katowicki (85,2% stanu z 2011 r.), bytomski (odpowiednio 85,6%), 

gliwicki (86,6%), rybnicki (87,1%). Pierwsze dwa stanowią fragment tzw. „krateru 

depopulacyjnego” konurbacji katowickiej (Runge A, 2008). O ile w początkowych 

latach powojennych Chorzów był ośrodkiem miejskim o najbardziej widocznym  

w konurbacji stagnacyjno-regresyjnym charakterze kształtowania się zaludnienia,  

to od końca lat 70. XX wieku depopulacja obejmuje sąsiednie Siemianowice Śl., 

Świętochłowice, tworząc stopniowo rozszerzający się obszar spadku zaludnienia. 

Można to uznać za początek „kurczenia się” miast w tym układzie osadniczym. Brak 

wolnych terenów pod dalszą zabudowę mieszkaniową, duży odsetek starej, 

przedwojennej zabudowy, silne tradycje zagranicznej emigracji zarobkowej,  

to zasadnicze czynniki sprawcze ubytku zaludnienia. Lata po transformacji 

ustrojowej 1989 r. wzmocniły owe „wypychanie” mieszkańców, czego konsekwencją 

jest z jednej strony obecność 250–350 tysięcznej zagranicznej emigracji zarobkowej, 

zaś z drugiej strony terytorialne poszerzenie „krateru depopulacyjnego”. Narastające 

ogólnokrajowe tendencje spadkowe zmian ludnościowych spowodowały, iż problem 

demograficznego „kurczenia się” dotyczy już znacznie większego obszaru.  

Relatywnie do pozostałych subregionów, najsłabszą tendencję spadkową 

zaludnienia cechować się będą subregion bielski i tyski, gdzie zmniejszenie się liczby 

ludności nie powinno przekroczyć 5%. Warto zauważyć, iż w przypadku subregionu 

bielskiego do 2020 r. widoczna będzie jeszcze niewielka tendencja wzrostowa 

(powiat bielski, cieszyński). Analogicznie dotyczy to także powiatu bieruńsko-

lędzińskiego i mikołowskiego w subregionie tyskim. Ów niewielki jak na skalę 
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konurbacji katowickiej przejaw suburbanizacji zasadniczo nie zmienia regresyjnego 

obrazu zmian ludnościowych. 

Biorąc pod uwagę miasta na prawach powiatu, to we wszystkich z nich 

spodziewany jest ubytek zaludnienia. Relatywnie najmniejszy, sięgający 

maksymalnie 10% wyjściowego stanu z 2011 r. powinniśmy spodziewać się  

w Chorzowie, Mysłowicach, Rybniku i Bielsku-Białej. Oznaczałoby to,  

iż demograficzne „kurczenie się” Chorzowa będzie słabnąć, obejmując natomiast 

wschodnie krańce konurbacji (Mysłowice), jak i południową część województwa. 

Zagadnienie to wymaga bardziej wnikliwej analizy. Mysłowice, z wyraźnie 

dwudzielną strukturą przestrzenno-funkcjonalną (dzielnice północne / dzielnice 

południowe) stoi przed historycznym rozpadem. Upadek dotychczasowych 

czynników rozwoju gospodarczego (górnictwo węglowe), brak wizji rozwojowej 

miasta, skłania mieszkańców, jak i władze samorządowe do myśli o przyłączeniu się 

części północnej do Katowic, zaś części południowej do powiatu bieruńsko-

lędzińskiego. Oznaczałoby to wzrost atrakcyjności terenów pogranicza Mysłowic, 

Bierunia i Lędzin. Z kolei stosunkowo niewielki przewidywany ubytek zaludnienia 

w powiecie rybnickim i bielsko-bielskim wiąże się ze stosunkowo znacznym 

potencjałem demograficznym i jego zmianami w południowej części województwa. 

Wynika to z relatywnie do innych obszarów regionu progresywnej tendencji zmian 

ludnościowych Na ogół tereny górskie i podgórskie, czy też tereny wiejskie 

wykazują większą dynamikę demograficzna aniżeli tereny miejskie i nizinne.  

 Zdecydowana większość ośrodków miejskich konurbacji katowickiej powinna 

charakteryzować się 10–20% ubytkiem zaludnienia do 2035 r., podobnie jak i stolica 

subregionu częstochowskiego.  

 Paradoksalnie, w najbardziej niekorzystnej sytuacji znajdą się ośrodki, których 

apogeum przemian urbanizacyjnych przypadło na lata 70. XX wieku (Tychy, 

Jastrzębie-Zdrój, Sosnowiec, Żory). Przewidywany ubytek rzędu 20–25% stanowi  

w dużej mierze konsekwencję przyspieszonego starzenia się populacji wyżu 

demograficznego z lat 50. XX wieku, który kształtował rozwój owych miast,  

jak i wyczerpywania się ekstensywnych czynników przemian społeczno-

ekonomicznych.  

 Wysoka homogeniczność struktur demograficzno-społecznych w wyniku 

napływu do tych ośrodków młodych roczników wyżu urodzonego w latach 50. 

powoduje, iż społeczność tych miast podlega i podlegać będzie silniejszym procesom 

starzenia demograficznego, co już dziś wywołuje problemy w zakresie rynku pracy, 

jak i polityki społecznej. Brak dostrzegania rodzących się nowych potrzeb 

społecznych przez decydentów lokalnych i regionalnych rodzi paradoksalnie 
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chociażby takie sytuacje jak likwidacja placówek ochrony zdrowia (m.in. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach), czy też brak umiejętności 

kreowania miejsc pracy zarówno dla absolwentów szkół średnich, jak osób powyżej 

50 roku życia. Liczące 127 tys. mieszkańców miasto praktycznie pozbawione 

szpitala, jak i tolerujące prywatne firmy oferujące pracę za tzw. stały haracz (przy 

braku ofert Urzędu Pracy) jest tylko częścią społecznych problemów występujących 

w rzeczywistości społeczno-ekonomicznej nie tylko tego miasta bądź województwa.  

 Analiza przewidywanych zmian zaludnienia w perspektywie 2035 r. na 

poziomie powiatów pozwala wyodrębnić trzy ich grupy. 

 Pierwszą z nich stanowią te, w których można spodziewać się wzrostu liczby 

mieszkańców (powiaty: mikołowski, bielski, bieruńsko-lędziński). Wzrost ten będzie 

jednak niewielki, około 5%, co w wielkościach bezwzględnych oznacza zwiększenie 

stanu posiadania w stosunku do 2011 r. o odpowiednio 4,8 tys. osób, 7,1 tys. osób 

oraz 2,1 tys. osób, co łącznie daje +14,0 tys. osób. Dla przypomnienia, prognozowany 

ubytek w tym samym czasie wyniesie -545,0 tys. osób.  

 W przypadku samego powiatu bieruńsko-lędzińskiego mogą jednak wystąpić 

zmiany o charakterze progresywnym. Obserwowane tendencje odśrodkowe – chęć 

przyłączenia się północnych dzielnic Mysłowic do Katowic, zaś południowych do 

powiatu bieruńsko-lędzińskiego, może mieć w konsekwencji istotny wpływ na 

proces przestrzennej redystrybucji mieszkańców pogranicza Mysłowic, Bierunia  

i Lędzin. Wzmocnieniu ulegną ruchy migracyjne w tym kierunku, co już dziś budzi 

obawy społeczności tej części miasta, przyzwyczajonej do określonego standardu  

i jakości życia.  

 Drugą grupę powiatów tworzą te, w których przewidywany spadek 

zaludnienia nie powinien przekroczyć 10% (cieszyński, rybnicki, będziński, 

wodzisławski, pszczyński, żywiecki, lubliniecki). Zasadniczo są to powiaty 

południowej części województwa, za wyjątkiem będzińskiego i lublinieckiego. 

Umiarkowana tendencja spadkowa wynika z sygnalizowanego zróżnicowania 

dynamiki demograficznej ostatnich lat. Miejscowości Beskidu Śląskiego  

i Żywieckiego, jak i Śląska Cieszyńskiego tradycyjnie cechowały się niewielkim 

rozwojem ludnościowym, obszary północne województwa regresem, zaś centralna 

część względną równowagą. Jest to zgodnie z sygnalizowaną w literaturze naukowej 

prawidłowością występowania cech progresywnych w obszarach górskich  

a zarazem rolniczych w porównaniu z miastami. Tym samym południowa część 

województwa śląskiego w kolejnych latach przechodzić będzie z fazy 

umiarkowanych tendencji rozwojowych do fazy niewielkiego ubytku zaludnienia. 

Obok przesłanek demograficznych ważne są tutaj także przesłanki osadnicze 
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przewidywanych zmian. Wyczerpywanie się rezerw terenu pod nowe budownictwo 

w strefach podmiejskich, rosnące koszty rozbudowy mediów technicznych, ogólnie 

zwiększające się koszty suburbanizacji, będą miały znaczenie w przygotowanych 

planach i strategiach poszczególnych gmin. 

 Z kolei w trzeciej grupie powiatów z prognozowanym 10–15% ubytkiem 

zaludnienia powinny się znaleźć głównie obszary północnej części województwa 

(powiaty: kłobucki, tarnogórski, gliwicki, myszkowski, częstochowski, raciborski, 

zawierciański). Z jednej strony mamy tutaj mocno depopulacyjny i zarazem 

starzejący się demograficznie północno-wschodni kraniec województwa (powiaty 

częstochowski, myszkowski, zawierciański), zaś z drugiej strony zachodnie krańce 

konurbacji katowickiej wraz szerokim ich otoczeniem – od powiatu kłobuckiego, 

przez gliwicki, aż po raciborski. Ten pierwszy obszar stanowi podwójną peryferię  

w regionie – z jednej strony w relacji do całego województwa śląskiego, zaś z drugiej 

strony w relacji do Częstochowy. Słabość sieci osadniczej subregionu 

częstochowskiego (mała liczba miast, brak ośrodków średnich, znaczne oddalenie od 

stolicy subregionu), niewątpliwie rzutuje na możliwości przemian społeczno-

gospodarczych. Także sama Częstochowa – z słabnącą pozycją gospodarczą – nie jest  

w stanie zaaktywizować swoje zaplecze, wymagając także wsparcia.  

 Drugi ze wskazanym tutaj obszarów, znacznie silniej zurbanizowany,  

ma charakter dwudzielny. Powiaty gliwicki i tarnogórski należy traktować jako 

zachodnią część konurbacji katowickiej (fragment rdzenia i bezpośredniego 

otoczenia tego układu); ważną rolę w kształtowaniu procesów demograficznych 

odgrywają tutaj warunki i jakość życia mieszkańców oraz tradycje zagranicznej 

emigracji zarobkowej. Historycznie ta część konurbacji podlegała najwcześniej 

procesom przemian społeczno-gospodarczych, czego konsekwencją było żywiołowe 

zagospodarowywanie terenu (tereny przemysłowe, mieszkaniowe). Duży udział 

obiektów pochodzących z początków XX wieku, w wielu przypadkach 

zdekapitalizowanych, niewątpliwie rzutuje na warunki i jakość życia mieszkańców. 

Stąd wynikają także historyczne tradycje zagranicznej emigracji zarobkowej. Zmiany 

w tym względzie odnotowujemy w latach 70. XX wieku (budowa licznych osiedli 

mieszkaniowych), zaś później po transformacji ustrojowej, lokalizacja Fabryki Opla 

w Gliwicach zaktywizowała nie tylko gospodarczo tę część konurbacji. Także gminy 

usytuowane w bliższym i dalszym zapleczu miasta związane są z zakładem 

kooperacyjnie, czy też rynkiem pracy (m.in. Ornontowice, Ożarowice). Nie należy 

jednak zapominać, iż ze względu na charakter produkcji przemysłowej skala 

potrzeb, jak i skala przeobrażeń powodowanych tą inwestycją była tutaj znacznie 

mniejsza niż lokalizacja Huty Katowice w latach 70. Dlatego też zakład Opla 
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stanowił dla miasta początek procesu zmian gospodarczych, pozwalających  

– w dogodnych warunkach przestrzennych – aktywizować dalsze działalności 

zarówno w północnej, jak i południowej części miasta. Niebagatelną role odgrywa 

tutaj komunikacyjne usytuowanie miasta wsparte realizowanymi w ostatnich latach 

inwestycjami drogowymi. Jest to sytuacja o wiele korzystniejsza niż w Katowicach, 

które – pomimo modernizacji układu komunikacyjnego, paradoksalnie tak naprawdę 

są „uwięzione” w układzie północ – południe. Gęsta tkanka zabudowy od południa 

na linii Ligota – Giszowiec ogranicza dalsze usprawnienie przemieszczeń w tę 

stronę, przy zupełnym braku możliwości przemieszczeń bezpośrednio na północ. 

Efektem tego jest stale obciążona droga wylotowa w kierunku Sosnowca, nie 

posiadająca alternatywy. Dlatego też sytuacja pod tym względem Gliwic jest o wiele 

lepsza, co stanowi istotny atut nie tylko w sferze planowanych działań 

inwestycyjnych, ale możliwych konsekwencji ludnościowo-osadniczych. Kreacja  

w pierwszej sferze będzie pociągać działania w drugiej, zwłaszcza w zakresie 

motywacji migracyjnych. Dlatego też z dużą ostrożnością należy podejść do 

prognozy GUS w odniesieniu do powiatu gliwickiego.  

W przypadku powiatów dalekiego otoczenia zachodniej części konurbacji 

katowickiej, to niewątpliwie istotnym czynnikiem wpływającym na przyszły stan 

zaludnienia będzie poziom zagranicznej emigracji zarobkowej i związana z nim 

skala powrotów. Jeśli udział owych emigrantów z samego województwa śląskiego 

szacowany jest na poziomie 300–350 tys. osób, przy czym zasadniczą ich część 

stanowią mieszkańcy zachodniej części konurbacji katowickiej i jej otoczenia, zaś 

skala powrotów szacowana jest na poziomie co najwyżej kilku tysięcy rocznie, ma to 

przełożenie na kształtowanie się procesów i struktur demograficzno-społecznych 

(m.in. starzenie, feminizacja, rynek pracy).  

 Zakładając nawet średnią wiarygodność realizacji prognozy, to niezwykle 

istotne są tutaj zarysowane zróżnicowania terytorialne, zwłaszcza w kontekście 

dotychczasowego przebiegu zmian demograficzno-społecznych. Analiza ich 

przemian dla okresu 1975–2010 dowodzi zasadniczo malejącego tempa zmian  

z południa na północ województwa (strefowość równoleżnikowa). Czynnikiem 

wzmacniającym pozytywne trendy na południu jest funkcja turystyczno-

uzdrowiskowa wielu miejscowości, jak i zróżnicowanie funkcjonalne miast,  

co osłabiało niekorzystne konsekwencje transformacji.  
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8.1.5. HIERARCHIA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH  

W OBRĘBIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania możliwa jest identyfikacja 

najistotniejszych obszarów problemowych z punktu widzenia aktualnego, jak  

i perspektywicznego kształtowania się zjawisk ludnościowych.  

 Poziom subregionalny. Na tym poziomie najbardziej problemowym i pozostają 

trzy powiaty: częstochowski, myszkowski i zawierciański. Wzmiankowana już 

słabość struktury osadniczej, brak poza rolnictwem innych działalności sektora 

specjalizacji bazy ekonomicznej owocuje brakiem konkurencyjności wobec innych 

obszarów województwa. Paradoksalnie świadomość problemowości tego obszaru  

w działaniach i strategiach przemian jest bardzo niewielka. Przeprowadzona 

kwerenda dokumentów jasno dowodzi, iż żaden z realizowanych w ostatnich latach 

projektów Urzędu Marszałkowskiego, czy też Wojewódzkiego Urzędu Pracy nie 

odniósł się do tego obszaru. Podobnie jest w przypadku samej Częstochowy, której 

baza ekonomiczna wyraźnie się kurczy, zaś funkcja pielgrzymkowa miasta ma 

charakter wyspecjalizowany, w niewielkim tylko stopniu korespondujący  

z rzeczywistymi potrzebami miasta. Także słabość szkół wyższych nie daje szans na 

aktywizację regionu miejskiego. O ile jeszcze południowo-zachodnie gminy 

subregionu częstochowskiego cechują się niewielką aktywnością społeczno-

gospodarczą, o tyle bezpośrednie sąsiedztwo trzech problemowych powiatów tuż  

u boku Częstochowy, daje w efekcie mnożnikowy charakter negatywnych przemian.  

 Poziom powiatowy. Na tym poziomie najtrudniejszą sytuację wykazują, jak  

i wykazywać będą powiaty grodzkie zachodnio-centralnej części konurbacji 

katowickiej (Bytom, Piekary Śl., Ruda Śl., Świętochłowice, Zabrze). Nałożenie  

na siebie problemów demograficznych (ubytek zaludnienia) i społecznych (starzenie 

demograficzne, znaczna feminizacja, bezrobocie, warunki mieszkaniowe, wysoki 

odsetek mieszkańców zalegających z opłatami czynszowymi) stanowi od lat 

przedmiot licznych analiz i traktowany jest w kategoriach „uwiezienia” na 

monofunkcyjnej ścieżce przemian gospodarczo-społecznych. Elementy te wraz ze 

znaczą skalą zagranicznej emigracji zarobkowej przyczyniają się do nieatrakcyjności 

przestrzeni owych miast dla potencjalnych inwestorów, jak i potencjalnych 

imigrantów. Widoczne tutaj incydentalnie działania developerskie nie są w stanie  

w dłuższej perspektywie czasowej w sposób radykalny zmienić percepcji  

i waloryzacji owych przestrzeni miejskich.  

 O ile wskazane miasta to problem na przysłowiowe dziś i jutro, o tyle  

w kontekście przyszłych procesów demograficznych uwagę należy zwrócić na 
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Jastrzębie-Zdrój, Sosnowiec, Tychy i Żory, gdzie do 2035 r. spodziewany jest ubytek 

zaludnienia rzędu 15–20%. Wysoka homogeniczność struktury wieku ludności 

będzie owocować szybkim, w miarę jednorodnym przestrzennie, starzeniem 

ludności. Wielkie spółdzielcze osiedla mieszkaniowe powstałe w latach 70. XX wieku 

jako przejaw awansu społecznego i zawodowego, będą się starzeć wraz z ich 

mieszkańcami. Już dziś w wielu z nich rejestrowane są pustostany. Sytuację tę nie 

poprawi brak bądź ułomność przestrzeni publicznej. 

 Poziom lokalny. Najbardziej widocznym przypadkiem problemowości lokalnej 

jest niewątpliwie Bytom, o którym już tutaj kilkakrotnie wzmiankowano. Skala 

problemów społeczno-ekonomicznych, przerastających możliwości działań 

lokalnych, czy nawet regionalnych, powoduje słabość władz miasta, jak i innych 

kreatorów lokalnej przestrzeni. Przy już widocznym spadku zaludnienia, jego dalsze 

zmniejszanie do poziomu 80% staniu z 2011 r., powoduje konieczność postawienia 

zasadniczego pytania – co dalej z egzystencją tego miasta, które już na początku  

XX wieku było traktowane przez Niemców jako przeznaczone do przeniesienia  

w centrum Rokitnicy, przy jednoczesnej kontynuacji eksploatacji węgla kamiennego. 

 

 

8.2. CENTRALNOŚĆ I PERYFERYJNOŚĆ W BADANIACH MIEJSKICH RYNKU PRACY 
 

Koncepcję centrum – peryferie można rozpatrywać w kontekście szerokiego 

spektrum procesów społeczno-gospodarczych ujawniających się zarówno w aspekcie 

przestrzennym, jak i strukturalnym. Z uwagi na fakt, iż każdy rynek pracy posiada 

wymiar przestrzenny, hierarchiczny, strukturalny, oraz funkcjonalny, przyjęcie 

dualnego podejścia (centralność / peryferyjność) stwarza nieco szerszą optykę 

widzenia rynku pracy. 

 Takie traktowanie rynku pracy nie oznacza innych możliwości identyfikacji 

centralności i peryferyjności rynku pracy. Przykładowo mogą to być: kryterium 

przestrzeni realnej i wyobrażonej, czy też kryterium segmentacji przestrzeni 

miejskiej. I tak, rozpatrując daną przestrzeń w kontekście realnego zróżnicowania 

społeczno-gospodarczego odwołujemy się do układu centrum miasta (śródmieście)  

– pozostałe dzielnice. Centralność przypisywana jest śródmieściu, zaś peryferyjność 

‒ dzielnicom podmiejskim. 

 Analiza działalności gospodarczej w przestrzeni, zwłaszcza w kontekście 

aktywnych, jak i pasywnych (bądź nowoczesnych i tradycyjnych form działalności 

rynkowych) niekoniecznie koresponduje z układem: przestrzeń śródmiejska  

– przestrzeń podmiejska. Podobnie jak modele zróżnicowań społeczno-
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przestrzennych, także aktywność gospodarcza wykazuje określone lokalizacje. Obok 

pojedynczych przestrzeni miejskich, dotyczy to także układów osadniczych 

(aglomeracje, konurbacje). Zmienność w czasie i w przestrzeni działalności 

społeczno-gospodarczych prowadzi do swoistej segmentacji przestrzeni realnej, 

której składowe podlegają tak samo zmiennej w czasie i w przestrzeni percepcji  

i waloryzacji przez mieszkańców oraz użytkowników owej przestrzeni. Z uwagi na 

fakt, iż rynek pracy jest składową przestrzeni społeczno-gospodarczej wskazane 

zmiany dotyczą także owego rynku, od poziomu lokalnego, przez regionalny,  

do krajowego.  

 Dlatego też możliwa jest identyfikacja podstawowych etapów przemian rynku 

pracy obszaru województwa śląskiego w kontekście centralności i peryferyjności. 

Punktem wyjścia jest koncepcja regionu stykowego Z. Rykla (1985).  

 

Poziom regionalnego rynku pracy. Na ryc. 8.1 przedstawiono najistotniejsze 

cechy modelu regionalnego rynku pracy obszaru województwa śląskiego. O ile od 

drugiej połowy XVIII wieku do okresu międzywojennego można mówić  

o dośrodkowym modelu rynku pracy (co omówiono już wcześniej), o tyle lata  

50. i 60. XX wieku to na poziomie regionalnym wystąpiły tendencje odśrodkowe, 

związane z: 

− realizacją planu regionalnego województwa (1951–1953), a w nim idei 

deglomeracji, 

− rozwojem konurbacji rybnickiej (górnictwo węglowe), 

− jak i rynków pracy Bielska-Białej (po zjednoczeniu miasta w 1950 r.) oraz 

Częstochowy. 

Dekada lat 70. to z jednej strony powrót do rozwoju lokalnych rynków pracy 

konurbacji katowickiej, zwłaszcza jest wschodniej części (lokalizacja Huty Katowice), 

jak i kontynuacja przemian innych ośrodków. 

 Z uwagi na usytuowanie większego potencjału społeczno-gospodarczego  

w centralnej i południowej części województwa, lokalne rynki pracy tej części 

regionu wykazują większe znaczenie w porównaniu z częścią północną.  

 Biorąc pod uwagę dotychczasowe spostrzeżenia można skonstruować 

terytorialny model regionalnego rynku pracy od fazy przedindustrialnej po czasy 

współczesne. Jeśli kształt kwadratu stanowi odzwierciedlenie terytorium 

województwa, to w zależności od okresu czasu rysują się określone usytuowania 

centrum i peryferii w procesie przemian rynku pracy.  

Niewątpliwie do połowy XVIII wieku, tj. do początku industrializacji 

centralnej części późniejszej konurbacji katowickiej, dzisiejszy rdzeń owego układu 
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osadniczego pełnił rolę peryferii, zaś otaczające ośrodki miejskie, takie jak Będzin, 

Bieruń, Bytom, Mikołów, Sławków, czy też Tarnowskie Góry, pełniły rolę centrum. 

Ich wcześniejsze lokalizacje, obecność górnictwa rud metali, czy też położenie na 

ważnym szlaku handlowym biegnącym z zachodu na wschód Europy, 

predysponowały je do roli znaczących rynków pracy tamtych czasów. 

 

 
 
 

Ryc. 8.1. Model regionalnego rynku pracy obszaru województwa śląskiego w ujęciu 

centrum-peryferia  

Źródło: opracowanie własne 
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Wraz z XIX-wiecznym rozwojem górnictwa węglowego i hutnictwa żelaza centrum 

wypełniającego się układu osadniczego przejmuje wiodącą rolę w kreowaniu rynku 

pracy. Tym samym dawni liderzy tracą na znaczeniu. Należy tu także pamiętać  

o skali zatrudnienia. O ile w feudalizmie eksploatacja i przetwórstwo surowców nie 

wymagało zbyt dużej liczby zatrudnionych (szybkie wyczerpywanie się zasobów na 

skutek obecności wód gruntowych, konieczność zmiany miejsca wydobycia), o tyle 

gospodarka wczesnokapitalistyczna przynosi ze sobą szybką koncentrację 

zatrudnionych i rozwój wydobycia (zastosowanie maszyny parowej do odwadniania 

kopalń).  

Klasyczny układ centrum – peryferie regionalnego rynku pracy ulega tutaj 

zmianie dopiero w latach 50. XX wieku. Idea deglomeracji GOP zawarta  

w pierwszym planie regionalnym dla tego województwa przynosi ze sobą nie tylko 

rozwój funkcji mieszkaniowej obszarów otaczających rdzeń konurbacji, ale także 

stopniowe formowanie się ich rynków pracy. Tym samym możemy mówić  

o pojawieniu się ośrodków subcentralnych. Z jednej strony stają się nimi niektóre 

dawne ośrodki otaczające rdzeń konurbacji (Mikołów, Pszczyna, Tarnowskie Góry), 

zaś z drugiej strony miejscowości, których rola pierwotnie miała być zupełnie inna 

niż obecnie (Tychy).  

Wraz z rozwojem subcentrów w strefie zewnętrznej konurbacji, w kolejnych 

latach odnotowano przyspieszenie przemian wschodniej części rdzenia (Zagłębie 

Dąbrowskie), jak i rozwój kopalń konurbacji rybnickiej. Zmiana kształtu 

terytorialnego województwa w 1975 r. z dominującego układu równoleżnikowego 

na południkowy (powrót do województwa subregionu bielskiego  

i częstochowskiego) pozwala traktować ówczesny regionalny rynek pracy jako 

model terytorialny z południkowymi strefami aktywności tego rynku. Oś najbardziej 

aktywnych przemian sytuuje się centralnie z północy na południe, tj. od 

Częstochowy przez Katowice do Bielska-Białej. Sprzyja temu układ komunikacyjny 

(drogowy i kolejowy).  

Narastające problemy gospodarcze lat 80. XX wieku, jak i późniejsza 

transformacja gospodarcza uwypukliła zarówno obszary wzrostu, jak i stagnacji 

rynku pracy (Sobala-Gwosdz, 2010). Przybrały one układ równoleżnikowy, przy 

czym aktywnej gospodarczo w ostatnich latach konurbacji katowickiej towarzyszy 

subcentralne znaczenie rynku pracy subregionu bielskiego. Peryferią jest natomiast 

subregion częstochowski, gdzie praktycznie poza słabnącą pozycją rynku pracy 

Częstochowy, brak jest wzmacniających ów rynek znaczących rynków lokalnych. 

Wiele z nich to podwójne peryferia – z jednej strony w odniesieniu do Częstochowy, 

zaś z drugiej do całego województwa. Dotyczy to zwłaszcza północno-wschodnich 
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rubieży województwa. Alimentacyjny charakter subregionu częstochowskiego  

w zakresie powiązań z konurbacją katowicką koresponduje tutaj z procesem 

demograficznego „kurczenia się” obszaru, jak i najwyższym w skali województwa 

poziomem starości mieszkańców.  

 

 Poziom lokalnych rynków pracy. Analiza lokalnych rynków pracy także 

ujawnia zmienność modelu centrum – peryferie. Z uwagi na ograniczoność miejsca 

wybrano tutaj trzy miasta, tj. Chorzów, Dąbrowę Górniczą i Tychy. Reprezentują one 

zarówno kategorię starych ośrodków przemysłowych (Chorzów), dynamicznie 

rozwijających się dopiero po 1945 r. (Dąbrowa Górnicza), jak i takich, gdzie 

pierwotnie miała być obecna jedynie funkcja mieszkaniowa (Tychy). Jednocześnie 

miasta te usytuowane są zarówno w centrum (Chorzów), jak i w strefie zewnętrznej 

konurbacji (Dąbrowa Górnicza, Tychy). 

 Niezależnie od genezy lokalnego rynku pracy, czasokresu jego formowania,  

w każdym przypadku widoczne są zmiany w stopniu aktywności gospodarczej 

poszczególnych obszarów miasta, a tym samym aktywności rynku pracy w ujęciu 

modelu centrum – peryferie (ryc. 8.2). 

 

 
 

Ryc. 8.2. Model lokalnych rynków pracy obszaru konurbacji katowickiej w ujęciu 

centrum-peryferia 

Źródło: opracowanie własne 
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Historycznie w Chorzowie mamy do czynienia z przesuwaniem się rynku pracy od 

północno-wschodnich rubieży dzisiejszego miasta (Chorzów Stary)  

w stronę geometrycznego centrum (Królewska Huta), a dalej w okresie 

międzywojennym w kierunku południowym (Chorzów Batory). Konsekwencją 

owego przesuwania jest swego rodzaju południkowa dwudzielność przestrzeni 

miejskiej, część centralno-zachodnią tworzą przede wszystkim tereny mieszkaniowe, 

zaś wschodnią (od północy na południe) tereny przemysłowe, rekreacyjne (WPKiW) 

i dalej ponownie przemysłowe.  

 Model rynku pracy Dąbrowy Górniczej jest nieco inny. Z racji krawędziowej 

lokalizacji w obrębie konurbacji, jak i samego Zagłębia Dąbrowskiego, zachodnia 

część miasta pełniła do 1945 r. rolę centrum w zakresie rynku pracy, jak  

i koncentracji zaludnienia. Lokalizacja Huty Katowice i poszerzenie granic miasta 

spowodowało, że Kombinat Metalurgiczny jako największy zakład pracy znalazł się 

w centrum miasta. Dodatkowo rola ta została wzmocniona usytuowaniem Koksowni 

„Przyjaźń”. Po transformacji ustrojowo-gospodarczej, jak i prywatyzacji Huty 

Katowice odnotowano zmniejszanie się liczby miejsc pracy w hucie oraz stopniową 

reorientację rynku pracy całego Zagłębia Dąbrowskiego. Wyraźnemu zmniejszeniu 

ulegają przyjazdy do pracy do Dąbrowy Górniczej, na rzecz wzmocnienia wyjazdów 

w kierunku Katowic. Można byłoby mówić o zmniejszaniu się pozycji ośrodków 

miejskich Zagłębia Dąbrowskiego w kreowaniu regionalnego rynku pracy 

województwa śląskiego (Runge A., 2013). Tym samym terytorialny model lokalnego 

rynku pracy z układu centrum – peryferie zmienił się do postaci subcentrum  

– peryferie.  

 Jeszcze innym układem przestrzennym rynku pracy są Tychy. Co prawda  

– podobnie jak Dąbrowa Górnicza – miasto jest przykładem lokalizacji krawędziowej 

w obrębie konurbacji katowickiej, jednak o rynku pracy Tychów tak naprawdę 

możemy tu mówić dopiero od lat 70. XX wieku. Do tego momentu miasto jako całość 

stanowiło peryferię układu regionalnego (konurbacji katowickiej) o funkcji 

mieszkaniowej. Mieszkańcy miasta wyjeżdżali do pracy przede wszystkim do 

Katowic. Zmiana priorytetów polityczno-gospodarczych w latach 70. XX wieku 

zaowocowała pojawieniem się funkcji przemysłowej (FSM), poszerzeniem granic 

administracyjnych na wschód, co bezinwestycyjnie wzmocniło sektor gospodarczy 

(górnictwo węglowe). Powrót w 1991 r. do wcześniejszych granic miasta, jak  

i pojawienie się wielkoprzestrzennych obiektów handlowo-usługowych  

w południowej części Tychów doprowadziło do uformowania się 

równoleżnikowych stref aktywności rynku pracy, od zachodniej granicy 

(Hipermarket Real), aż po Tyską Specjalną Strefę Ekonomiczną na wschodzie.  
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 Zarówno model regionalnego, jak i lokalnych rynków pracy uzmysławiają 

skalę możliwych zmienności układu centrum – peryferie w zakresie funkcjonowania 

rynku pracy.  

 Po pierwsze – odmienności te są konsekwencją oddziaływań zewnętrznych, 

jak i odnotowywanych w badanej skali przestrzennej. 

 Po drugie – o ile model zróżnicowań przestrzenno-ludnościowych stanowi 

pochodną procesu urbanizacji, o tyle model rynku pracy jest odzwierciedleniem 

szerszej grupy czynników (np. renta gruntowa, obecność innych działalności 

gospodarczych, preferencje władzy lokalnej i regionalnej, zapisy w planach  

i strategiach rozwoju). Nie ulega jednak wątpliwości, iż każda przestrzeń (miejska, 

regionalna) zawiera w sobie miejsca bardziej lub mniej związane z kreowaniem 

rynku pracy. W zależności od stopnia aktywności podmiotów gospodarczych, 

instytucji, itp. przestrzenie te można rozpatrywać w kategoriach centrum i peryferii 

rynku pracy.  

 Nie ulega wątpliwości, iż niezależnie od szczupłości informacji statystycznej  

o przewidywanych zmianach ludnościowych, w najbliższych latach dalszemu 

osłabieniu ulegnie dynamika procesów demograficznych, rzutując tym samym na 

strukturę i dynamikę rynku pracy. Dwie ich płaszczyzny wpływać będą najsilniej na 

określone sfery życia społecznego. Są to: 

− po pierwsze – wchodzenie w wiek poprodukcyjny licznych roczników wyżu 

demograficznego lat 50. XX wieku. Proces ten już się rozpoczął, zaś wyraźny 

wzrost jego natężenia stanie się widoczny po 2014/2015 roku. Wprowadzone 

zmiany ustawowe – w tym podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia  

– z racji kroczącego ich wprowadzania, tak naprawdę dotkną roczniki niżowe  

z lata 60., co tylko w części łagodzić będzie problem rynku pracy; 

− po drugie – zjawisko wieloaspektowego „kurczenia się” miast – co już rzutuje  

i rzutować będzie na szeroko rozumianą sferę gospodarki przestrzennej.  

Słaba zastępowalność zasobów pracy w wielu skalach lokalnych rodzi pilną 

konieczność nowej organizacji polityki miejskiej, zwłaszcza w ujęciu zintegrowanym. 

Istniejące struktury, między innymi GZM, Związki Komunalne, Związek Miast  

i Gmin polskich, itp. nie są do tego przygotowane. O skali problemów w tym 

zakresie może świadczyć chociażby przypadek Mysłowic, w których dezintegracja 

społeczna tego ośrodka miejskiego jest wręcz modelowa, zaś rozpad miasta 

pozostaje już tylko sprawą przyszłości. Podobne problemy mają także inne miasta, 

jednak czynnik integracyjny wciąż w nich przeważa. Wydaje się, iż konieczne jest 

podjęcie prac studialnych nad nową organizacją zarządzania przestrzenią regionu, 

uwzględniającą przewidywane tendencje przemian społeczno-gospodarczych. 
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Proponowane pomysły typu powiat metropolitalny, itp. są nieporozumieniem, 

bowiem nie uwzględniają złożoności strukturalno-funkcjonalnej i wynikającego  

z niego układu różnego typu powiązań między ośrodkami.  

Druga z rekomendacji wynika z przewidywanego dalszego ubytku 

zaludnienia. Sytuacja ta staje się groźna zarówno dla ośrodków miejskich konurbacji 

katowickiej, rybnickiej, aglomeracji Częstochowy, jak i ich otoczenia. Niesie to za 

sobą odpowiedzialne zadania dla władz miasta i jego służb społecznych. Konieczne 

jest podjęcie kompleksowego monitoringu procesu przemian społecznych w ujęciu 

przestrzennym (region, powiaty, gminy, dzielnice), pozwalającym na operacyjne 

działanie w tym zakresie. Brak takiego systemu operacyjnego powoduje tak 

naprawdę pozostawienie władz lokalnych w sytuacji narastających zagrożeń. 

Dobitnym tego przykładem jest Bytom, za chwilę będą to Mysłowice, a za nimi inne 

miejscowości. 

Odwoływanie się do idei ładu przestrzennego w formułowaniu strategii 

rozwoju regionu, ma sens jedynie wówczas, gdy istnieje współzależność między 

trzema płaszczyznami owego ładu, tj. ładem społecznym, gospodarczym  

i przestrzennym. 

W świetle transformacji ustrojowej należałoby jeszcze mówić o ładzie 

administracyjno-organizacyjnym. Pojęcie to oznacza: 

− zgodność podziału administracyjnego i innych podziałów specjalnych ze 

strukturą powiązań społeczno-gospodarczych; 

− adekwatność i skuteczność ram organizacyjno-prawnych, pozwalających 

właściwie zarządzać daną przestrzenią; 

− w oparciu o te przesłanki zapewnienie względnej trwałości zasad polityki 

lokalnej dla kreatorów danej przestrzeni. 

Województwo śląskie w zakresie ładu administracyjno-organizacyjnego 

należy niestety do czołówki pod względem liczby powojennych zmian. To nie tylko 

zmiany kształtu województwa osłabiały wewnątrz regionalne procesy integracyjne. 

Dotyczy to także korekt w przebiegu granic miejscowości, których po 1945 r. było tu 

aż 146, co stanowiło wielkość maksymalną w kraju. 

Inkorporacja sąsiednich miejscowości do szybko rozwijających się ośrodków 

przemysłowych (głównie w latach 70. XX wieku), zaś później przywracanie ich 

samodzielności administracyjnej niewątpliwie rzutowało na plany zagospoda-

rowania i strategie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Nie ulega wątpliwości, iż skala wzrostu zaludnienia w strefach zewnętrznych 

złożonych układów osadniczych tego województwa jest mocno ograniczona, 

sprowadzająca się tak naprawdę do powiatu bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego  
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i mikołowskiego. O ile usytuowanie powiatu mikołowskiego pomiędzy konurbacją 

katowicką a rybnicką stanowi atut komunikacyjny (dostępność miejsc pracy w obu 

układach osadniczych), o tyle w powiecie bielskim mamy do czynienia ze słabnącą 

atrakcyjnością miejscowości wokół Bielska-Białej. Proces ich zagospodarowywania 

widoczny był tu już w latach powojennych, a nasilił się od końca lat 60. XX wieku. 

Dalsze zagęszczanie zabudowy powoduje upodabnianie się miejscowości do dzielnic 

Bielska-Białej, co przeczy idei suburbanizacji. Pozornie potencjalne możliwości tkwią 

w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Rozpad Mysłowic może tę dotychczasową 

strukturę istotnie zaburzyć. 

Nie zależy w tym kontekście zapominać o kwestii cen nieruchomości. Zmiana 

miejsca zamieszkania i przeniesienie się z centrum do strefy podmiejskiej (poza 

miejskiej) oznacza dla wielu sprzedaż dotychczasowego lokum. Nie jest to dzisiaj 

proste, biorąc pod uwagę ceny, oferty i preferencje klienta. Także pod tym kątem 

należy spojrzeć na te potencjalnie niewielkie w skali województwa strefy 

przewidywanej suburbanizacji. Rewitalizacja obszarów centralnych pozwoliłaby 

wyraźniej konkurować w procesie sprzedaży nieruchomości, dywersyfikując 

określone grupy nabywców. W obecnej rzeczywistości dominują mniej lub bardziej 

nieatrakcyjne obszary centralne miasta, na rewitalizację których nie ma za bardzo 

pomysłu i pieniędzy, zaś część dotychczasowych ich właścicieli przenosi się poza 

centrum pozostając z problemem sprzedaży byłego mieszkania. Nie da się zatem 

rozdzielić suburbanizacji od kwestii rewitalizacji obszarów centralnych miasta,  

co stanowiłoby istotne wzbogacenie procesu suburbanizacji wewnętrznej. 

 

 

8.3. WSKAZANIA DLA POLITYKI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

 

8.3.1. ISTOTA I CZYNNIKI ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO 

 

 Rozwój lokalny. Przedstawione cechy regionalnego i lokalnych rynków pracy 

obszaru województwa śląskiego oraz jego społeczno-gospodarczych  

i przestrzennych determinant powoduje konieczność szerszego ich umocowania, 

zwłaszcza w relacji do polityki regionalnej i lokalnej.  

 Dla przypomnienia, o ile celem polityki regionalnej jest kreowanie 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego na poziomie 

województwa (regionu administracyjnego), korespondującego z ogólnokrajowymi 

celami rozwojowymi, o tyle rozwój lokalny utożsamiany jest z nieco szerszym 

zakresem celów rozwojowych (m.in. Bagdziński, 1994; Bagdziński, Maik, Potoczek, 
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1995; Kudłacz, 1999; Markowski, Stawasz, 2001). I tak, zdaniem P. Starosty (1995)  

na poziomie lokalnym (gmin) realizowanych powinno być siedem celów. Są to: 

− cel ekonomiczny – oznaczający wzrost zamożności gospodarczej mieszkańców, 

− cel społeczny – obejmujący partycypację mieszkańców w życiu społeczności 

lokalnej, 

− cel psychospołeczny – działania promujące (wyzwalające) motywacje do 

działania, 

− cel kulturowy – identyfikacja i promowanie tożsamości, 

− cel technologiczny – dbałość o infrastrukturę, 

− cel polityczny – promowanie uczestnictwa w lokalnym systemie podejmowania 

decyzji oraz przestrzeganie demokratycznych zasad funkcjonowania struktur 

władzy i przywództwa lokalnego, 

− cel socjalny – działania na rzecz usprawniania i ułatwiania życia społecznego  

w danym układzie lokalnym. 

 Realizowane cele rozwoju lokalnego posiadają określoną hierarchię (Parysek, 

1997). Jako nadrzędny cel I rzędu traktuje się zapewnienie mieszkańcom miejsc pracy 

i dochodów z tytułu zatrudnienia. Determinuje on pozostałe z celów, tj. cele II rzędu. 

Są nimi trzy równorzędne kwestie, tj.: 

− zapewnienie warunków bytu materialnego (wyżywienie, mieszkanie, zdrowe 

środowisko, pozostałe warunki bytowe), 

− zapewnienie warunków rozwoju duchowego (wypoczynek, kształcenie, kultura, 

podróże, dostęp do informacji), 

− zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i perspektyw na przyszłość 

(zabezpieczenie dorobku życia, szanse rozwoju dla następnych pokoleń).  

 Realizacja owych celów jest możliwa dzięki określonym zasobom gminy.  

Do podstawowych należą: 

− zasoby ziemi (terenu), 

− zasoby kapitałowe, 

− zasoby ludzkie. 

 Jak zauważa J. Regulski (1984), realizacja określonej polityki rozwoju, 

niezależnie od tego, czy jest to poziom lokalny czy regionalny, obejmuje trzy fazy: 

− po pierwsze – określenie celów, czyli sformułowanie odpowiedzi na pytanie: po 

co działamy? co chcemy osiągnąć? Są to wybory o charakterze politycznym; 

− po drugie – opracowanie i przyjęcie strategii, czyli określenie sekwencji działań  

i zadań dla poszczególnych animatorów danej przestrzeni (co? gdzie? kiedy? 

mamy robić by osiągnąć nakreślone wcześniej cele. Jest to faza prac 

planistycznych; 
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− oraz po trzecie – sterowanie rozwojem, czyli podejmowanie działań 

powodujących realne zmiany w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej obszaru. 

 Łatwo zauważyć w dotychczasowym dorobku badawczym na temat rozwoju 

lokalnego i regionalnego, iż niezależnie od Autora, decydujące znaczenie  

w kreowaniu tego rozwoju ma rynek pracy, zapewniający ekonomiczną egzystencję 

społeczności lokalnej. Dlatego też znajomość wewnętrznych, jak i zewnętrznych 

uwarunkowań jego funkcjonowania odgrywa niezmiernie ważną rolę. Na czynniki 

rozwoju lokalnego można spojrzeć z tradycyjnego bądź nowoczesnego punktu 

widzenia (Blakely, 1989). Pierwszy z nich – zakłada rozwój dotychczasowych 

działalności w oparciu jedynie o wzrost samych miejsc pracy (rozwój ilościowy).  

Z kolei drugi to tworzenie nowych, bardziej nowoczesnych działalności 

gospodarczych, wykorzystujących twórczo istniejący kapitał społeczny  

i intelektualny mieszkańców (rozwój jakościowy). Ważną rolę odgrywa tutaj także 

współpraca z sąsiednimi miejscowościami, co oznacza istotność psychospołecznego 

czynnika rozwoju lokalnego (Starosta, 1995).  

Rozwój regionalny. Drugim zasadniczym pojęciem sygnalizowanym na 

początku niniejszego rozdziału jest rozwój regionalny. Najogólniej oznacza on 

pozytywne zmiany społeczno-gospodarcze obszaru traktowanego jako region, czyli 

obszar o wyraźnie odrębnych cechach strukturalno-funkcjonalnych w porównaniu  

z otoczeniem. Zgodnie z teorią regionu społeczno-gospodarczego jego składowymi 

są (Dziewoński, 1961, 1967; Kuciński, 1990; Chojnicki, 1996): 

− ściśle określone terytorium, 

− specjalizacja gospodarcza, 

− zbiorowość regionalna, 

− obecność ośrodka miejskiego pełniącego funkcję wiodącą (stolica 

administracyjna), 

 Region jest kategorią historyczną, co oznacza, iż ma swoją genezę 

korespondującą z historycznym procesem pojawiania się kolejnych formacji 

gospodarczo-społecznych (feudalizm, wczesny kapitalizm, późny kapitalizm, realny 

socjalizm, współczesny kapitalizm). Formowanie regionu ma swoje fazy, od 

krystalizacji materialnej, przez formowanie zbiorowości regionalnej, 

instytucjonalizację, po względną stabilizację (Chojnicki, 1996).  

 Niejednorodność przestrzeni geograficznej, polaryzacja społeczno-

gospodarczej, czy też urbanizacja powodują, iż procesy rozwoju odnoszą się nie do 

całej przestrzeni, lecz pewnych jej fragmentów w których obecne są owe czynniki 

rozwojowe. Jak zauważa Z. Szymla (2005), w polskich badaniach bardziej 

koncentrowano się na skali ogólnokrajowej, rzadziej regionalnej. Wynikało to 
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zdaniem Autora z powojennej zmienności podziałów administracyjnych, jak  

i słabnącej roli – zwłaszcza po 1989 roku – planowania regionalnego. Liczne 

utożsamianie regionów społeczno-gospodarczych z województwami powodowało, 

iż wraz z reformami administracyjnymi, czy też korektami w przebiegu granic 

poszczególnych miast i gmin, zgodność między zróżnicowaniem przestrzennym 

procesów i struktur społeczno-gospodarczych a układem granic administracyjnych 

była niewielka (Kłosowski, Runge, 1996). Z kolei brak odpowiednich statystyk GUS 

na poziomie lokalnym uniemożliwia rzeczywiste odwzorowanie procesów i struktur 

społeczno-gospodarczych niezależnie od istniejących podziałów administracyjnych. 

 Przypadkiem szczególnym jest tu województwo śląskie, które po 1945 r. 

kilkakrotnie w stopniu radykalnym zmieniało swój kształt oraz przebieg 

wewnętrznych granic poszczególnych miast i gmin, co w istotny sposób rzutowało 

na procesy wewnątrz regionalnej integracji (Runge A., Runge J., 2007). Bowiem jak 

zauważają A. Klasik i F. Kuźnik (2001) decydujące znaczenie w rozwoju regionalnym 

odgrywają: 

− wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 

− rozwój technologiczny i innowacje, 

− restrukturyzacja działalności gospodarczej, 

− rozwój usług i zasobów społecznych, 

− wzrost ruchliwości zawodowej, społecznej i przestrzennej, 

− rozwój infrastruktury instytucjonalnej, 

− poprawa jakości środowiska, 

− wzbogacenie tożsamości regionalnej i procesy integracyjne. 

 Tym samym rozwój regionalny wyraża się poprzez zmiany (Kudłacz, 1999): 

− potencjału gospodarczego, 

− struktury gospodarki, 

− środowiska przyrodniczego, 

− zagospodarowania infrastrukturalnego, 

− ładu przestrzennego, 

− poziomu życia mieszkańców. 

 W zależności od przyjętej hierarchii ważności czynników rozwoju, przyczyn 

różnic międzyregionalnych, czy też sposobów ich łagodzenia, mamy do czynienia  

z określoną grupą teorii rozwoju regionalnego (Gorzelak, 1986; Churski, 2004). 

 Nie można także zapominać o różnicach skali wielkościowej rozważanych 

jednostek przestrzennych. Dotyczy to zarówno skali regionalnej, jak i skali lokalnej 

(gmina). W pierwszym, jak i w drugim przypadku silniej uwydatniają się różnice 
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potencjałów społeczno-gospodarczych, w mniejszym stopniu różnice w wielkości 

powierzchni jednostek.  

 Przypomnienie istoty i głównych czynników rozwoju lokalnego  

i regionalnego pozwala przejść do kwestii relacji między ową problematyką  

a zagadnieniem rynku pracy. 

 

8.3.2. RYNEK PRACY A POLITYKA LOKALNA I REGIONALNA 

 

 Wskazane cele rozwoju lokalnego i regionalnego stanowią – zgodnie  

z obowiązującym ustawodawstwem – zadanie dla jednostek administracji 

państwowej i samorządu terytorialnego. I tak, polityka lokalna to działalność 

zmierzająca nie tylko do pełnej realizacji zadań własnych, ale także tworzenie 

korzystnych warunków dla rozwoju całej jednostki terytorialnej (Bagdziński, 1994,  

s. 44). W przypadku podstawowego elementu jakim jest gospodarka dotyczy to 

zwłaszcza: 

− przygotowania opracowań planistycznych i programowych rozwoju 

gospodarczego i sprawozdań z ich działalności, 

− prowadzenia analiz gospodarki lokalnej, w tym zwłaszcza sporządzania ocen 

procesu rozwoju jednostki terytorialnej, 

− koordynacji działalności gospodarczej, podejmowania inicjatyw i tworzenia 

warunków rozwoju, 

− koordynowania przedsięwzięć w zakresie inwestycji miejskich z inwestycjami 

innych podmiotów gospodarczych, 

− prognozowania i programowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej. 

 Upływ ponad dwóch dekad od początku transformacji, zapisów ustawowych 

dotyczących samorządu terytorialnego, czy też działalności administracji 

państwowej w zakresie rynku pracy pozwala realnie spojrzeć na kwestie relacji 

między polityką lokalną i regionalną a rynkiem pracy.  

 Jeśli założymy, iż rynek pracy – bądź szerzej sytuacja gospodarcza 

rozpatrywanego obszaru – stanowi podstawową determinantę przemian,  

to tendencje zmian odnotowywanych zarówno w obrębie samego rynku, jak i jego 

relacji z otoczeniem powinny być przede wszystkim przedmiotem badania  

i przesłanka formułowania prognoz. Z przedstawionych wcześniej analiz wynika, iż: 

− w zakresie przemian ludnościowych mamy do czynienia z utrzymywaniem się 

tendencji regresyjnych (ubytek naturalny, ubytek migracyjny), co niewątpliwie 

rzutuje na bieżące i perspektywiczne zasoby pracy; 



 

 325

− w zakresie liczby pracujących widoczna od lat 80. XX wieku tendencja 

spadkowa; 

− zmiany w zakresie liczby i struktury wielkościowej podmiotów gospodarczych 

cechują się z jednej strony wzrostem ich liczby od lat 90. XX w, zaś z drugiej 

strony spadkiem liczby pracujących w największych podmiotach (przede 

wszystkim państwowych); 

− z kolei bezrobocie ma charakter narastający wraz z osłabianiem dynamiki 

gospodarki. 

 Można byłoby zatem postawić tezę, iż o ile do lat 80. XX wieku mieliśmy do 

czynienia z gospodarką niedoboru (Kornai, 1985), o tyle od lat 90. XX wieku mamy 

do czynienia z niedoborem w sferze społecznej. Zagadnienie to wymaga jednak 

szerszego komentarza. Przedmiotem pracy wymienionego Autora było 

funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji i gospodarstw domowych w okresie 

realnego socjalizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Niezależnie od kraju 

tego regionu cechami było występowanie w nich słabych ogniw, różnych dla 

wymienionych wyżej kategorii obiektów. O ile państwowe przedsiębiorstwa 

cechowały się nadmierną liberalizacją ich funkcjonowania, o tyle w najtrudniejszej 

sytuacji były gospodarstwa domowe. Dysponowanie zasobami – także zasobami 

pracy – sprzyjało ekstensywnemu modelowi funkcjonowania, tj. dominacji 

zewnętrznemu zasilaniu, przy słabej racjonalizacji i optymalizacji zasobów 

istniejących. Jak zauważa J. Kornai, w gospodarce realnego socjalizmu brak jest presji 

na ograniczanie kosztów inwestycji, na promowanie jakościowych modeli przemian. 

Świadomie lub podświadomie dominuje pogląd, iż zasoby mają charakter 

nieograniczony, zaś rozwój jest i będzie zawsze cechą dominującą. Każdemu 

starającemu się o środki na rozwój należy przydzielić taką samą ich wielkość jak  

w latach poprzednich (po równo), zaś rolą ogólnokrajowego centrum zarządzania 

jest „gaszenie pożarów” co oznacza, iż w sytuacji narastania sytuacji problemowych 

(niedostatku środków na rozwój) państwo ingeruje przekazując dodatkowe środki 

na łagodzenie problemu. Tradycyjna gospodarka realnego socjalizmu przejawia 

niezwykle silną, wewnętrzną logikę funkcjonowania która ... „nie pozwala na to, aby 

działania z nią niezgodne – np. racjonalizacja użytkowania terenu wymusza  

w drodze wysokich spłat za teren lub/ oraz przez przepisy administracyjne – mogły 

zakończyć się powodzeniem”... (Gorzelak, 1986). W zupełnie innej sytuacji są 

gospodarstwa domowe, które nie mogły liczyć na dodatkowe środki łagodzące 

sytuację problemową.  

 Dysponowanie do początku lat 80. XX wieku nieograniczonymi zasobami 

ludzkimi (napływ migracyjny, dojazdy do pracy, wysoki przyrost naturalny) dla 
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funkcjonowania regionalnego i lokalnych rynków pracy obszaru województwa 

śląskiego można traktować w kategoriach nieograniczonych zasobów rynkowych. 

Wyraźny spadek zewnętrznego zasilania regionalnego oraz lokalnych rynków pracy 

istotnie różnicuje poszczególne miejscowości regionu w zakresie kształtowania 

polityki lokalnej, w której realizacja celu ekonomicznego odgrywa pierwszoplanową 

rolę. 

 Idea zróżnicowania restrukturyzacji na zewnętrzną i wewnętrzną stanowi 

kolejny dowód nierównego traktowania firm i instytucji w przestrzeni gospodarczej. 

Odkładanie na później restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa to nic innego jak 

przejaw odmiennych uwarunkowań funkcjonowania podmiotów gospodarczych  

w ramach tej samej formacji ustrojowej, tj. w kapitalizmie. W rezultacie lokalne rynki 

pracy województwa śląskiego wykazują różną podatność nie tylko na możliwość 

restrukturyzacji, ale znacznie szerzej – na kreowanie zasobów pracy, liczby 

pracujących, podmiotów gospodarczych, czy też skalę bezrobocia. Rynki z dużym 

udziałem firm o znaczeniu ponad lokalnym, jak i wykazujące duży odsetek 

zewnętrznych zasobów pracy są najsłabszym ogniwem społecznego „niedoboru” 

(np. Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Sosnowiec, Tychy). Czas największego 

zewnętrznego zasilania migracyjnego już tutaj minął, zaś perspektywa znacznego 

starzenia demograficznego i brak alternatywy dla dotychczasowego modelu 

gospodarczego powodują duże szanse szybkiego rozrastania różnorodnych 

problemów przemian. Można mówić w tym przypadku o miastach  

z niezharmonizowanym rozwoju (Prawelska-Skrzypek, 1990). 

 Kwestia społecznego niedoboru to nie tylko problem regionalny, bądź 

lokalny. Globalizacja w swoich dotychczasowych przejawach ujawnia między 

innymi takie procesy jak: drugie przejście demograficzne – względną stabilizacją 

regresu ludnościowego, „kurczenie” się miast, czy też zjawisko suburbanizacji.  

W efekcie mamy do czynienia z rodzajowym i przestrzennym różnicowaniem się 

zjawiska społecznego niedoboru. W aspekcie rodzajowym społeczny niedobór 

należy rozpatrywać w kategoriach podmiot gospodarczy/ instytucja, gospodarstwo 

domowe. Wszystkie one dotknięte są w nierównym zakresie wyżej wymienionymi 

procesami. 

 W przypadku podmiotów gospodarczych – zwłaszcza tych, które  

w minionych latach funkcjonowały głównie dzięki zewnętrznemu zasilaniu  

w zasoby pracy, przejście w kierunku rynkowego modelu zatrudnienia najszybciej 

wyzwoliła określoną reakcję (restrukturyzacja bądź likwidacja działalności). Tym 

samym małe i średnie podmioty gospodarcze najszybciej dostosowały się do nowej 

rzeczywistości, zaś duże państwowe przedsiębiorstwa problem rynku pracy dotyka 
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bardzo wyraźnie. Innej sytuacji znalazły się gospodarstwa domowe. Jak zauważa  

J. Kornai (1985) funkcjonują one w najostrzejszych uwarunkowaniach w porównaniu 

z firmami i instytucjami. Także w okresie gospodarki rynkowej społeczny niedobór 

zaznacza się tutaj wyraźnie, zwłaszcza grup słabych ekonomicznie (absolwenci 

szkół, osoby w wieku powyżej 50 roku życia). Bezrobocie, starzenie, pogorszenie 

warunków i jakości życia są szczególnie widocznymi determinantami społecznymi. 

Brak pracy to nie tylko konieczność pogorszenie warunków ekonomicznej 

egzystencji danej osoby i członków rodziny, ale także często ograniczenie  

w regulowaniu comiesięcznych należności finansowych, co przykładowo rzutuje na 

funkcjonowanie mieszkalnictwa (bieżące utrzymanie, remonty).  

 Sytuacja społecznego niedoboru instytucji jest sytuacją pośrednią między 

podmiotami gospodarczymi a gospodarstwami domowymi. Wynikać ona może nie 

tylko z ograniczania zatrudnienia, ale także z zakresu oferty działalności kierowanej 

do potencjalnie zainteresowanych (np. placów infrastruktury społecznej).  

 Z kolei przestrzenne różnicowanie niedoboru społecznego uwypukla te 

obszary, które cechują się szczególnym natężeniem niekorzystnych tendencji 

ludnościowych na poziomie podmiotów, instytucji, czy tez gospodarstw domowych. 

W przypadku miast istotne jest przestrzenne zróżnicowanie owych kwestii, 

chociażby w układzie miasta duże, średnie i małe, czy też rdzeń i otoczenie  

w regionie miejskim.  

 Koncepcja niedoboru społecznego powoduje, iż na dotychczasowe założenia 

rozwoju lokalnego i regionalnego, jak i polityki lokalnej i regionalnej należy spojrzeć 

nie z punktu widzenia rozwoju, lecz w aspekcie przemian. 

 Określenie rozwój zakłada stałą kontynuację wzrostowych trendów 

społeczno-gospodarczych. Obserwowane nie tylko w ostatnich latach różnego typu 

problemy krajów, bądź regionów na świecie powodują, iż konieczne jest traktowanie 

procesów społeczno-gospodarczych w kategoriach przemian a nie rozwoju. 

Przykładowo, wzrost zaludnienia, pracujących, czy też dochodu PKB niekoniecznie 

muszą rok w rok wzrastać. Może być przecież tak, iż: 

− po pierwsze – odnotowujemy zmiany strukturalne polegające na 

zróżnicowanym charakterze przeobrażeń, których ogólny bilans jest ujemny lub 

względnie stabilny (Runge A., Runge J., 2007; Runge, Żurek, 2010); 

− po drugie – fakt regresu wcale nie musi być interpretowany negatywnie.  

W latach 70. XX wieku wiele miejscowości zostało odgórnie włączonych do 

szybko rozwijających się ośrodków przemysłowych regionu, zaś po 

transformacji wskutek działań społeczności lokalnych miejscowości te odzyskały 

samodzielność. Tym samym ograniczenie nadmiernego rozrostu terytorialnego  



 

 328

i społeczno-gospodarczego stanowiło kres rozwoju ilościowego i konieczność 

nakreślenia modelu zmian jakościowych takich miast; 

− po trzecie – kreowanie przemian jakościowych opartych o lokalne zasoby 

kapitału społecznego i intelektualnego jest dla wielu społeczności lokalnych 

zadaniem wymagającym także umiejętności współdziałania z bliższymi  

i dalszymi sąsiadami (governance).  

 Biorąc pod uwagę przewidywane kierunki przemian społeczno-

gospodarczych należy w polityce lokalnej i regionalnej zwrócić większą uwagę na: 

− większą aktywizację zawodową osób dysponujących już wieloletnim 

doświadczeniem zawodowym. Fakt starzenia się społeczeństwa i wchodzenia  

w wiek emerytalny kolejnych roczników powojennego wyżu demograficznego 

będzie powodować szczególne niedobory określonych grup zawodowych 

(specjalistów); 

− propagowanie modelu edukacji opartego studiach wyższych i praktycznie 

likwidacja szkolnictwa zawodowego pogłębi niedobory fachowców na rynku, 

czego przejawy mamy już w sąsiednich krajach; 

− niezbędne jest, szczególnie w takim silnie zurbanizowanym regionie jak 

województwo śląskie, realizowania potrzeb edukacyjnych nie tylko na poziomie 

ogólnoregionalnym, ale przede wszystkim na poziomie lokalnym  

i poszczególnych subregionów; 

− zbyt mało miejsca w polityce regionalnej (a zwłaszcza lokalnej) zajmuje 

kreowanie wewnętrznych czynników przemian, poszukiwanie i aktywizowanie 

„ukrytych” zasobów (kapitał społeczny, intelektualny); 

− ważną rolę w tym względzie odgrywa wiedza i umiejętności sprawnego bieżącej 

i długookresowej polityki zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym. Tak 

zwana kadencyjność władz, uzależniona od wyniku wyborów politycznych 

utrudnia, a czasami wręcz paraliżuje te zdolność do formułowania i realizacji 

celów w perspektywie wieloletniej. 
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ROZDZIAŁ 9 
MODEL RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ 

POTENCJALNE SCENARIUSZE DALSZYCH PRZEMIAN GOSPODARCZYCH 
 

9.1. MODEL WIELKOŚCI PRACUJĄCYCH I BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE 

ŚLĄSKIM 
 

Jednym z najważniejszych wyzwań stawianych przed nauką jest nie tylko 

poznanie zjawisk i mechanizmów zachodzących procesów, ale przewidywanie 

kierunków zmian w przyszłości. Umożliwia to człowiekowi i społeczeństwu lepsze 

dostosowanie się do przyszłych wyzwań. Z punktu widzenia ekonomicznego trafne 

przewidywanie przyszłych trendów stanowi przewagę konkurencyjną. Chęć 

poznania przyszłości zawsze towarzyszyła ludzkości zarówno na poziomie 

osobowym, jak i grupowym. 

Sam proces predykcji zjawisk w czasie należy do rzeczy najtrudniejszych. 

Szczególnie w przypadku rynku pracy, który jest wypadkową wielu elementów  

o charakterze społecznym, gospodarczym czy też politycznym. Dodatkowa trudność 

wynika z faktu, iż procesy te zachodzą w niehomogenicznej przestrzenni, która 

również wpływa na ich przebieg. Bywa też tak, że w obrębie jednej jednostki 

administracyjnej zjawiska w skali mikro przebiegają w całkowicie odmienny sposób.  

Należy pamiętać, że wszystkie prezentowane tutaj uogólnienia dotyczą 

czterech podregionów województwa śląskiego. W konsekwencji wskazane trendy są 

pewnym uśrednieniem, które nie może mieć wprost zastosowania do konkretnej 

osoby lub rodziny na rynku pracy. Można zobrazować to na przykładzie inflacji. 

Załóżmy, że wynosi ona 5%, a ktoś twierdzi, że jest znacznie wyższa według jego 

odczuć czy obserwacji. Tak też może być, gdyż konkretny indywidualny koszyk 

konsumpcji może różnić się od branego pod uwagę przez GUS. Rzetelność  

i obiektywizacja badań naukowych wymaga określenia prawdopodobieństwa 

wystąpienia danego zjawiska, gdyż w przypadku prognoz nigdy nie będziemy mieli 

100% pewności.  

Proponowana metoda prognozowania sygnalizuje określone potrzeby 

informacyjne. Niestety, co należy wyraźnie podkreślić, występują istotne braki 

wskaźników, które byłyby bardzo cenne z punktu widzenia rozważanej 

problematyki. Budowany model jest więc uzupełniony danymi dostępnymi, ale  

z pewnością nie optymalnymi z punktu widzenia badanego problemu. Znacznej 
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części danych faktycznie nikt nie gromadzi, inne są ale niedostępne lub niechętnie 

udostępniane, jeszcze inne objęte są tajemnicą statystyczną.  

Problem prognozy rynku pracy wynika z faktu nieadekwatności modeli 

matematycznych do zmian gospodarczych. Zasadniczo modele wskazują na trendy 

wcześniej występujące, zaś o faktycznych kierunkach zmian decydują aktualne 

czynniki fundamentalne w gospodarce. 

Próby budowy modeli dotyczących rynku pracy były już podejmowane  

w literaturze tematu. Klasycznym opracowaniem z tego zakresu jest praca  

E. Kryńskiej, J. Sucheckiej, B. Sucheckiego (1998), proponująca analizę powiązań 

pomiędzy rynkiem pracy, rynkiem towarów i usług, rynkiem przepływów 

finansowych i rynkiem kapitałowym (inwestycji). 

Modele rynku zostały wygenerowane również w pracy W. Wagnera (2010), 

który analizuje trendy rozwojowe zachodzące na rynku pracy w województwie 

podkarpackim. Opracowaniem merytorycznym stanowiącym wielowymiarową 

analizę śląskiego rynku pracy jest monografia A.S. Barczaka i K. Tausza (2004). 

Autorzy podejmują próbę stworzenia m.in. modelu liczby pracujących, bezrobotnych 

oraz przeciętnego wynagrodzenia. Pojawiły się również opracowania finansowane 

PO KL z obszaru województwa śląskiego, które również proponują ujęcie modelowe. 

Zasadniczo proponowany model stanowi analiza regresji wielorakiej, gdzie 

jedna zmienna objaśniana (zależna) tłumaczona jest kilkoma zmiennymi 

objaśniającymi (niezależnymi) – (Sobczyk, 1998). Założenia konstrukcji metody 

obejmowały łatwość i czytelność algorytmu. Liniową funkcję regresji I rodzaju 

można zapisać wzorem (Sobczyk, 1998, s. 269): 
 ��� =∝�+∝� 	� +∝
 	
 + ⋯+∝� 	� +  
gdzie: 

Y – zmienna objaśniana (zależna) 

Xi - (i=1,2,…,k) zmienne objaśniające  
 ∝�, 	wyraz	wolny	funkcji	regresji ∝�	 !" = 1,2, … , &'	parametry	strukturalne 
ξ – składniki losowy  

 

Funkcja regresji pierwszego rodzaju opiera się na przyporządkowaniu rzeczywistych 

wartości zmiennych objaśniających do wartości oczekiwanej zmiennej objaśnianej. 

Funkcje regresji II rodzaju są teoretyczne i polegają na szacowaniu w oparciu o próbę 

statystyczną. Ogólna postać regresji wielorakiej II rodzaju przybiera postać: 
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+�, = -� + -�.�/ + -
.
/ + ⋯+ -�.�/ + 0/ 
gdzie: 

 -�,-�	!" = 1,2, … , &'	są	estymatorami parametrów α0, α1 (i=1,2,…,k)  

ui – składnikiem resztowym modelu 

 

W przypadku regresji trzech zmiennych liniowy model regresji II rodzaju przybiera 

postać (Sobczyk, 1998, s. 269): 

 +�, = -� + -�.�/ + -
.
/ + 0/ 
 

Oceny parametrów -�, -�, -
 można wyznaczyć na podstawie wzorów Ezekiela 

(Sobczyk, 1998, s. 270): 

  -� = +2 − -�.�222 − -
.�222 − -
.
222	 
 

-�	 = 4�4
 ∗ 	6�
 −	6�7	 ∗ 	6
71 − 6
7
  

 

-
	 = 4�47 ∗ 	6�7 −	6�
	 ∗ 	6
71 − 6
7
  

gdzie: 4�	,4
	,	47 − 	odchylenie	standardowe	 6�
	,6�7, 	6
7 − 	współczynniki	korelacji	liniowej +2	, .�222, .
222	średnie	arytmetyczne 

 

Błędy oceny parametrów strukturalnych można wyznaczyć za pomocą 

wzorów (Sobczyk, 1998, s. 271): 

4!=�'	 = > 4
!0'∑ !./
 − .
222'@/A� 

∑ !./� − .�222'@/A� 
 ∗ ∑ !./
 − .
222'@/A� 
 − B∑ !./� − .�222'@/A� ∗ !./
 − .
222'C
	 

 

4!=
'	 = > 4
!0'∑ !./� − .�222'@/A� 

∑ !./� − .�222'@/A� 
 ∗ ∑ !./
 − .
222'@/A� 
 −	B∑ !./� − .�222'@/A� ∗ !./
 − .
222'C
 

 

4
!0' = ∑ !+/ − +�,'
@/A�D − & = 4�
!1 − E�.
7
 ' 
gdzie:  

n jest liczebnością próby,  

k – liczbą szacowanych parametrów liniowej funkcji regresji wielorakiej. 
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Z punktu widzenia rynku pracy najistotniejsza jest prognoza liczby 

pracujących oraz liczby osób bezrobotnych. Dobór zmiennych objaśniających musi 

zapewnić wysoki stopień wyjaśniania, przez co powinien występować silny związek 

korelacyjny między nimi a zmienną objaśnianą.  

 Podjęto próbę budowy modelu określającego liczbę pracujących  

w województwie. Założono wstępnie, że liczbę osób pracujących determinują trzy 

zmienne: liczba podmiotów gospodarczych, wysokość PKB oraz liczba ludności  

w wieku produkcyjnym. Dane zestawiono w przedziale czasu 2004–2010. W wyniku 

zestawienia współczynników korelacji otrzymano informację o zależności wprost 

proporcjonalnej zmiennej Y z zmienną objaśniającą X1 i X2 (tab. 8.1).  
 

Tab. 8.1. Współczynniki korelacji liniowej pomiędzy zmienną zależną i zmiennymi 

niezależnymi 

 Zmienne Y X1 X2 X3 

Y 1 

X1 0,36 1 

X2 0,86 0,68 1 

X3 -0,79 -0,77 -0,99 1 

Y – pracujący, X1 – liczba podmiotów gospodarczych, X2 – wartość PKB, X3 – ludność w wieku 

produkcyjnym 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zależność odwrotnie proporcjonalna dotyczyła ludności w wieku 

produkcyjnym. Wynika to faktu, że w ostatnich latach globalnie w województwie 

liczba pracujących wzrastała zaś zasoby siły roboczej kurczyły się. Ta nielogiczna 

zależność była możliwa dzięki stosunkowo niskiej aktywności zawodowej ludności. 

Niemniej jednak uznano za konieczne pominięcie zmiennej X3, gdyż zależność  

ta może być prawdziwa jedynie w krótkim okresie, zaś w długim jest ona 

nieosiągalna.  

W wyniku oszacowania parametrów funkcji regresji w oparciu o liczbę 

podmiotów gospodarczych oraz PKB uzyskano następującą postać zależności. 
 GH, = IIJKLMN − I, OPQMR + I, KLQIR 
 (635341) (1,7) (0,7) 
 

Pod ocenami parametrów strukturalnych zapisano średnie błędy szacunku. 

Oszacowane współczynniki pozwalają nam stwierdzić, że w przypadku wzrostu 

PKB o 1 mld PLN wytworzonego na terenie województwa śląskiego, liczba 

pracujących wzrośnie o ok. 2840 osób. Ujemny znak w przypadku liczby podmiotów 
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gospodarczych powoduje, że wzrost liczby podmiotów gospodarczych  

o 1000 jednostek spowoduje ubytek miejsc pracy na poziomie 2,5 tys.  

Wpływu zmiennej X1 nie da się logicznie uzasadnić, i nie należy wyciągać na 

tej podstawie daleko idących wniosków. Prawdopodobnie jest to efekt redukcji 

liczby dużych zakładów pracy. Pojawienie się większej liczby małych firm,  

nie równoważy jednak bilansu miejsc pracy, przez co relacja ta jest odwrotnie 

proporcjonalna. 

Z prezentowanego modelu wynika zatem wniosek, że zasadniczy wpływ na 

sytuację na rynku pracy będzie mieć dynamika PKB. Jako wielki agregat obejmuje on 

całokształt przebiegu koniunktury. Wskazuje to na bardzo wyraźne powiązanie 

sytuacji na rynku pracy ze wzrostem gospodarczym. Potwierdza to logiczny 

związek, pomiędzy inwestycjami i popytem, a zapotrzebowaniem na siłę roboczą. 

Monitorowanie zmian w wielkości i dynamice składowych PKB, może być 

najbardziej efektywnym narzędziem przewidywania ruchów na rynku pracy.  

Do tego celu powinny zostać wykorzystane dane z systemu fiskalnego, szczególnie 

w zakresie podatku VAT. Jako powszechny podatek pośredni szybko identyfikuje 

wielkość sprzedaży.  

Prezentowany model jako całość jest istotny statystycznie i ma wysoki 

współczynnik determinacji R2=0,84. Pozwala to stwierdzić, że wyjaśnia 84% 

zmienności zmiennej zależnej (liczby pracujących). Ograniczeniem modelu jest 

stosunkowo krótki okres uwzględniony przy jego tworzeniu. Przyczyną tego jest 

brak danych głównie w zakresie pracujących oraz wysokości PKB.  

Podjęto również próbę oszacowania modelu, który określałby liczbę osób bez 

pracy. Jako zmienne niezależne przyjęto ten sam zestaw co w przypadku analizy 

liczby pracujących: liczba ludności w wieku produkcyjnym, liczba podmiotów 

gospodarczych oraz wysokość PKB. Dane zestawiono w przedziale czasu 2000–2010.  

Silnie i wprost proporcjonalnie ze stopą bezrobocia związana jest liczb 

ludności w wieku produkcyjnym. Wartość PKB również wykazuje bardzo silną 

zależność, ale odwrotnie proporcjonalną. Przeciętna zależność ujemna występuje 

pomiędzy stopą bezrobocia a liczbą podmiotów (tab. 8.2). Po oszacowaniu 

parametrów kształt równania przybrał formę: 
 GH, = IPIOPSN − P, KOQMR + J, NSQIR − L, SMQJR 
 (1929581) (0,81) (0,84) (0,61) 
 

Pod ocenami parametrów strukturalnych zapisano średnie błędy szacunku. 

Prezentowany model jako całość jest istotny statystycznie i ma wysoki współczynnik 

determinacji R2=0,935. Pozwala to stwierdzić, że wyjaśnia 93,5% zmienności zmiennej 

zależnej (liczby bezrobotnych). 
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Tab. 8.2. Współczynniki korelacji liniowej pomiędzy zmienną zależną i zmiennymi 

niezależnymi 

  Y X1 X2 X3 

Y 1 

X1 0,81 1 

X2 -0,42 -0,58 1 

X3 -0,85 -0,89 0,80 1 

Y – liczba bezrobotnych; X1 – ludność w wieku produkcyjnym; X2 – liczba podmiotów gospodarczych; 

X3 – wartość PKB 

Źródło: opracowanie własne 

 

Analogicznie jak w przypadku liczby pracujących najsilniejszy wpływ na 

liczbę bezrobotnych wywiera wysokość PKB. W zakresie bezrobocia wzrost PKB 

województwa o 1 mld zmniejszyłoby teoretycznie liczbę osób bezrobotnych  

o 4610 osób.  

Konfrontując wyniki prac z modelem A. S. Barczaka i K. Tausza (2004) można 

zauważyć pewne różnice. Autorzy wskazali, że liczba bezrobotnych reaguje na 

zmianę liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz w mniejszym stopniu na liczbę 

pracujących w sektorze prywatnym. Prezentowany model regresji również wykazuje 

zależność z liczbą ludności w wieku produkcyjnym, nie mniej jednak za decydujący 

czynnik uznać należy wartość PKB.  

Prezentowane dwa modele stanowią fragment programu SGP–WSL  

i przedstawiają algorytm prognozy w zależności od zmian wartości zmiennych 

objaśniających. Jako modele ekonometryczne, stanowią podstawę predykcji zmian na 

rynku pracy, przy czym należy podkreślić, że reprezentują one pewne funkcje 

matematyczne i zawsze wymagają merytorycznego komentarza.  
 

 

9.2. PRZESTRZENNY MODEL RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 

Na podstawie danych o liczbie pracujących oraz ich dynamice w latach  

2000–2010, stworzono schemat obrazujący wielkość rynków pracy województwa 

śląskiego. Rozmiary pól oddają rzeczywiste relacje liczby pracujących. 

Zaprezentowano wielkość rynków pracy w układzie podregionów oraz rynku 

największego w obrębie danego podregionu.  

Przygotowany model potwierdza dominację podregionu katowickiego, w tym 

samych Katowic (ryc. 8.3). Jest to jedyne miasto, które w badanym czasie odnotowało 

wzrost liczby pracujących.  
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Ryc. 8.3. Przestrzenny model rynku pracy województwa śląskiego 
Źródło: opracowanie własne 
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Najgorsze tendencje odnotowano w Bytomiu oraz Rybniku. Znaczny ubytek 

pracujących wykazują również Tychy. Jako podregion zdecydowanie najgorzej 

wypada podregion bytomski z ubytkiem blisko 25% miejsc pracy. Najlepiej wypada 

podregion bielski, który jako jedyny zanotował progresję zatrudnionych na  

poziomie 7%.  

Model potwierdza też dominację głównych ośrodków w swoich 

podregionach. Taka sytuacja szczególnie widoczna jest w podregionie katowickim  

i częstochowskim. Odpowiednio Katowice stanowią 68%, a Częstochowa prawie 

60% swojego podregionu. Relatywnie najniższy udział w stosunku do całego 

podregionu posiada Rybnik – niecałe 26%. Niewiele większy udział wyróżnia Bytom 

(31%). Drugą charakterystyczną tendencją jest gorsza sytuacja występująca  

w największych miastach w stosunku do całości tych podregionów, za wyjątkiem 

wspomnianych już Katowic. 

 

 

9.3. WARIANTOWE SCENARIUSZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO 
 

Rynek pracy jak każdy element życia społeczno-gospodarczego ewoluuje. 

Wcześniej działające prawidłowości, dzisiaj i w przyszłości nie koniecznie muszą się 

sprawdzać, gdyż inne są już warunki funkcjonowania. Zmiany te są wypadkową 

tendencji globalnych obserwowanych w skali makro i specyfiki lokalnej. W Polsce 

dodatkowym czynnikiem mającym wciąż istotny wpływ na rynek pracy ma 

transformacja ustrojowa i przejście z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki 

rynkowej. Zmienia to poziom doświadczeń ludności, a także wpływa na odmienny 

sposób myślenia w porównaniu z innymi państwami UE, w których funkcjonowała 

gospodarka rynkowa. Polska przeszła transformację ustrojową z państwa 

totalitarnego do państwa demokratycznego, w którym postawy aktywne takie jak 

gospodarność, niezależność, kreatywność wcale nie były pożądane. Blisko 45 lat 

gospodarki pozbawionej klasycznych mechanizmów rynkowych odcisnął piętno na 

postawach ludności. „Żywiołowość” zmian, które zaszły na początku lat 90.  

XX wieku spowodowała pogłębienie rozwarstwienia społeczeństwa, co utwierdziło 

sporą grupę osób mających problemy finansowe, że nowy system jest 

niesprawiedliwy społecznie. Dzisiejsi 60-latkowie do około 40 roku życia 

funkcjonowali i pracowali w tamtych – odmiennych realiach. Osoby, które nie mają 

żadnych doświadczeń z tamtym systemem dopiero teraz wkraczają na rynek pracy. 
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Zatem wszyscy którzy dzisiaj stanowią potencjał związany z rynkiem pracy, 

pracowali w tamtym ustroju ewentualnie uczyli się.  

Nie chodzi tylko o zmianę systemu gospodarczego i politycznego.  

W międzyczasie dokonały się bardzo dynamiczne zmiany technologiczne. Rozwój 

systemów informatycznych oraz Internetu, rzucił na rynek nowe światło. Nastąpiło 

odejście od sektora drugiego (przemysłu) na rzecz trzeciego (usług). Szczególnie 

istotne jest to dla województwa śląskiego, które jako tzw. region tradycyjny 

fundamentalnie związany był z przemysłem, w tym ciężkim. Dzisiaj niebezzasadnie 

pojawia się już pytanie o tzw. bezrobocie technologiczne. 

Współcześnie coraz częściej mówi się o potrzebie reindustrializacji. Tendencja 

ostatnich lat ukierunkowana na gospodarkę opartą na usługach (serwicyzacja), 

okazała się niekorzystna dla liczby miejsc pracy. Usługi nie tworzą tylu miejsc pracy, 

by mogło to rekompensować ubytki w innych sektorach. W przypadku Polski jak 

i województwa śląskiego wynika to m.in. z niskiego poziomu zamożności,  

co szczególnie negatywnie odbija się na konsumpcji usług. Wciąż wiele potrzeb 

zaspakajanych jest poprzez pracę własną w ramach gospodarstwa domowego,  

co w konsekwencji nie powoduje przyrostu liczby miejsc pracy. Ponadto 

wyprowadzenie przemysłu z Europy, w kierunku państw o niższych kosztach pracy 

generuje problem bezrobocia. Niestety istnieją obawy, że powrót do przemysłu nie 

przywróci wcześniejszej sytuacji. Nie można bowiem zapomnieć, że postęp 

technologiczny, czyniący przemysł bardzo efektywnym segmentem gospodarki 

sprawia, że pracę ludzi zastępują maszyny.  

Przyzwyczajanie do pracy etatowej, oferowanej przez duże zakłady 

przemysłowe w tamtym systemie, kłuci się ze strukturą współczesnego rynku. 

Procesy prywatyzacji, restrukturyzacja, swoboda przepływu kapitału są 

wyzwaniami dla społeczeństwa. Brak wprost państwa opiekuńczego, dającego pracę 

jest dla wielu nieakceptowane. Bezrobocie które jest tego wyrazem, oceniane jest jako 

zaniedbanie państwa w zakresie swoich zadań względem obywateli. Efekt ten 

pogłębia tendencja ucieczki młodych w wykształcenie, które okazuje się często 

niewłaściwie i nie poprawia sytuacji na rynku pracy. Stan ten szokuje rodziców, 

którzy sami podpowiadają dzieciom takie rozwiązanie, pamiętając ze swego 

doświadczenia, że kiedyś to wykształcenie zapewniało lepszą i bardziej dochodową 

pracę. Niestety aktualnie nie jest to tak oczywiste, mimo że statystyki potwierdzają, 

że osoby lepiej wykształcone radzą sobie lepiej.  

Wiele osób dotyka problem braku pracy, gdyż same nie posiadają osobistej 

strategii działania. Nie śledzą sytuacji na rynku, nie podnoszą kwalifikacji, są mało 

mobilne. Postawa młodych ludzi jest do tego często roszczeniowa 
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i bezkompromisowa co jeszcze bardziej pogarsza ich sytuację. Współcześnie świat 

popkultury lansuje postawy oparte na szybkim i łatwym sukcesie, etos i wartość 

pracy są nisko notowane. W pewnym sensie jest to analogia do świata finansów  

w których prymat zysku często osłabia, normy życia społecznego.  

Niestety ze strony władzy publicznej też pozostaje wiele do zrobienia. 

Urzędnicze ograniczenie się wyłącznie do działań wymuszonych przepisami, brak 

świadomości sytuacji i właściwego monitoringu są głównymi problemami. Ponadto 

faktycznie samorząd terytorialny ma ograniczone możliwości wpływania na rynek 

pracy, zaś bariery systemowe są powszechnie znane (wysokie koszty pracy, 

ubezpieczenia społeczne, w mniejszym stopniu podatki). Potwierdzają to wyniki 

badań pracodawców prowadzonych w ramach projektu. Sztywny system 

szkolnictwa jest wielkim marnotrawstwem środków publicznych, a co gorsza, 

kapitału ludzkiego. Brak planowania i przewidywania rynku pracy, oraz 

utrzymywanie kierunków i profili pod kątem kadry a nie realnych potrzeb 

rynkowych jest bolączką zarówno szkolnictwa na poziomie średnim, jak i wyższym. 

Relatywnie bogate statystyki bezrobocia, nie wskazują również poziomu bezrobocia 

wśród absolwentów konkretnych kierunków i typów szkół. 

Jak podkreśla to m.in. M. Kabaj (2003) poprawa sytuacji na rynku pracy jest 

uzależniona od wzrostu PKB, na który składają się popyt (konsumpcja) oraz 

inwestycje. Dodatkową składową mającą wpływ na rynek pracy jest deficyt handlu 

zagranicznego, który wyraża zakup pracy na zewnątrz (Borkowska, 2003). Można 

odnieść wrażenie, że działania państwa oraz mechanizmów funduszy unijnych są 

próbą naprawy rynku pracy od strony podażowej a nie popytowej. Powszechnie 

wiadomo, że niskie koszty pracy (podatki, ubezpieczenia) są najlepszym 

stymulatorem rozwoju, działającego powszechnie i nie burzącego przy tym zasady 

konkurencyjności. Niskie obciążenie kosztami pracy powoduje większą 

konkurencyjność, dając szanse na poprawę bilansu handlowego, a w efekcie 

umożliwia tworzenie miejsc pracy w kraju. Oczywiście, działania wsparcia 

kierowane do zasobów siły roboczej na podnoszenie ich kwalifikacji, umiejętności 

czy mobilności są potrzebne, ale ich skuteczność zależy od wcześniejszego 

uruchomienia mechanizmów rozwoju. Stosowalność tych narzędzi jest uzasadniona 

wobec występowania zjawiska bezrobocia frykcyjnego. Działania od strony 

podażowej nie utworzą miejsc pracy, gdyż te w większości są generowane przez 

zgłaszany popyt.  

Powstaje zatem pytanie, dlaczego nikt nie próbuje zrealizować wsparcia od 

strony mechanizmów fiskalnych, jeśli jest to tak oczywiste. Odpowiedź wydaje się 

również prosta i jest nią napięta sytuacja budżetowa. Deficyt budżetowy oraz 
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potrzeby wydatkowe państwa wykluczają ruchy, które przynajmniej w krótkim 

okresie mogą przyczynić się do spadku dochodów. Powód drugi, to rosnący udział 

osób w wieku poprodukcyjnym, a także rozdmuchana grupa zawodów o obniżonym 

progu wieku emerytalnego, generująca spore obciążenie budżetu. Niestety aktualne 

tendencje demograficzne zbliżają obowiązujący system emerytalny, a w ten sposób  

i finanse publiczne do radykalnych zmian. Chęć ludzi, grup zawodowych do 

utrzymania swoich przywilejów jest znaczna i będzie utrzymywać status quo do 

końca, czyli załamania systemu.  

Działania niepopularne jak wydłużenie granicy wieku emerytalnego są tylko 

jedną z wielu konieczności, które będą niezbędne do utrzymania aktualnego systemu 

ubezpieczeń społecznych. Prawdopodobnie będzie wymagać to jeszcze innych 

ruchów takich jak: wzrost obciążeń składek ubezpieczeniowo-fiskalnych, wzrost 

zadłużenia państwa, oraz realne i radykalne obniżenie świadczeń emerytalno-

rentowych. Szereg zagrożeń dla rynku pracy oraz systemu emerytalnego 

wskazanych wyżej potwierdza E. Gubernat (2009) opisując konsekwencje zmian 

demograficznych. Cały model zbudowany przez Bismarca, sformalizowany  

w latach 1883–1891 w system ubezpieczeń społecznych (Makarzec, 2009) jest  

z założenia utopijny, gdyż wymaga ciągłej progresji liczby ludności, gwarantującej że 

w proporcji pomiędzy liczbą osób pracujących i pobierających świadczenia pierwsza 

grupa zawsze jest większa.  

Istnieją też realne obawy, że cele przyjęte przez UE (Strategia…, 2012) 

dotyczące rynku pracy nie zostaną zrealizowane. Osiągniecie wskaźnika aktywności 

gospodarczej na poziomie 75%, założenie mobilności, uczenia się przez całe życie, 

dużej kreatywności społeczeństwa są nad wyraz optymistyczne. Wiele osób nie 

działa według tych kryteriów, a jeśli posiadają relatywnie korzystną sytuacje na 

rynku pracy lub w systemie emerytalnym będą starać się ją zachować. Spotkania  

z instytucjami rynku pracy wykazują również bardzo prozaiczne ograniczenia  

w obrębie województwa śląskiego jak np.: wtórny analfabetyzm, alkoholizm, 

nieporadność życiowa.  

Stronę popytową rynku pracy reprezentują pracodawcy. Oczekiwania 

kierowane do nich są spore, przypisując im odpowiedzialność za ekonomiczny byt 

pracowników. Podobne wymagania kieruje w stronę pracodawców również sektor 

publiczny. Niestety w systemie gospodarki rynkowej trudno zapomnieć, że rolą 

przedsiębiorstwa jest przynoszenie zysku. Oczywiście zasady etyczne, jak i przepisy 

prawa pracy powinny kształtować relacje pracodawca-pracownik, natomiast 

przypisywanie ideologii i ponad rynkowych idei pracodawcą jest na wyrost. 



 

 340

Kończąc te rozważania warto wspomnieć jeszcze o zjawiskach utrzymującego 

się kryzysu gospodarczego, rzutującego istotnie na rynek pracy. Najogólniej rzecz 

ujmując jest to efekt oderwania się nad kreatywnego świata finansów od gospodarki 

realnej. Próba wykreowania szybkich i łatwych zysków – potocznie chciwość – jest 

największym zagrożeniem i przyczyną kryzysu. Inną składową kryzysu jest wzrost 

dysproporcji pomiędzy państwami, wyrażający się zachwianiem bilansu handlu 

zagranicznego. Teorie ekonomii mówią, że najbardziej optymalną sytuacją jest 

naprzemienność dodatniego oraz ujemnego bilansu (Budnikowski, 2006). W układzie 

globalnym bilans ten został naruszony, co zostało sprowokowane różnicą kosztów 

pracy. Gospodarka rynkowa ma co prawda tendencję do samoregulacji, ale może to 

potrwać pewien czas, który często pokrywa się z latami kryzysu.  

Globalizacja gospodarki przynosi efekt koncentracji kapitału w dużych 

korporacjach międzynarodowych, których znaczenie może przekraczać wpływ nie 

jednego państwa. Kapitał ten kieruje się prymatem zysku i często nie uwzględnia 

zawirowań jakie może powodować na regionalnym czy lokalnym rynku. Wszystko 

to skłania to postawienia pytania o rolę państwa w korygowaniu gospodarki, oraz 

potencjalną siłę interwencji.  

Występowanie dużych grup kapitałowych decydujących o układzie sił na 

rynku, często blokuje tworzenie nowych podmiotów a zarazem kształtuje 

restrykcyjną politykę płacową. W tej sytuacji bardziej liczy się siła kapitału aniżeli 

umiejętności i cechy osobowe pracownika.  

Myśląc o przyszłym rynku pracy warto byśmy brali pod uwagę rozwiązania 

związane z elastycznymi formami pracy tj.: umowy o dzieło, zlecenie, praca na 

odległość, telepraca, samozatrudnienie itp. Dotychczasowy model pracy oparty na 

etatowym zatrudnieniu na czas nieokreślony, będzie coraz częściej modyfikowany 

przez realia gospodarki. Wymaga to zrewidowania społecznego wzorca rynku pracy, 

który w dużej mierze bazuje na założeniach gospodarki centralnie sterowanej. 

Pracobiorcy muszą wykazać większą elastyczność i zrozumienie dla oferowanych 

form pracy. Tego typu formy zatrudnienia najlepiej korespondują z sektorem 

usługowym, który aktualnie jest wiodący na rynku. Nowoczesne miejsca pracy  

w usługach oraz praca zdalna, jest konsekwencją rozwoju Internetu oraz technologii 

telekomunikacyjnych.  

Niebagatelną rolę w kreowaniu korzystnych warunków dla rynku pracy ma  

i będzie miał samorząd terytorialny. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o polityce rozwoju (Dz.U. 2006, Nr 227 Poz. 1658), samorząd jest podmiotem 

odpowiedzialnym za prowadzenie polityki rozwoju. Politykę tą prowadzi 
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odpowiednio samorząd gminy i powiatu, a na szczeblu regionu województwo 

samorządowe.  

Działania samorządu w kierunku poprawy sytuacji rynku pracy powinny 

przede wszystkim koncentrować się na wykorzystaniu własnego majątku, w tym 

infrastruktury technicznej. Budynki samorządowe, w tym obiekty pooświatowe 

stanowią pewien zasób wymagający zagospodarowania. 

Samorząd może poprzez inwestycje umiejętnie wpływać na rynek  

i gospodarkę. Jak wykazuje to M. Kogut-Jaworska (2008) wydatki inwestycyjne są 

istotnym narzędziem interwencjonizmu lokalnego. Szczególnie w sytuacji 

spowolnienia gospodarczego środki na inwestycje w lokalną gospodarkę mogą 

przynieść korzystny efekt. Z jednej strony zgłoszony popyt uruchamia miejsca pracy, 

z drugiej zaś wytworzona infrastruktura jest stymulantom dalszego wzrostu. 

Skuteczność działań samorządu uzależniona jest jednak od polityki 

makroekonomicznej państwa i rozwiązań systemowych.  

Współcześnie kreślenie wizji rozwoju rynku pracy jest zadaniem bardzo 

trudnym co wynika z kilku przyczyn: 

– po pierwsze, postęp technologiczny sprawił, że rozwój różnych branż nie jest 

uzależniony od miejsca. Główną przesłanką są koszty a migrujący kapitał, szybko 

może budować i przenosić fabryki. W tej sytuacji kluczowymi są koszty działalności 

(w tym znaczny udział kosztów pracy) oraz kapitał ludzki wyrażający się poprzez 

adekwatne zasoby siły roboczej. Można oczekiwać dalszego postępu 

technologicznego, który będzie dynamicznie zmieniać warunki pracy, 

– po drugie, przed regionem, ale także Polską, a właściwe przed Europą stoi nowe 

wyzwanie. Dokładnie rzecz ujmując chodzi o wydolność systemu emerytalnego.  

Na to pytanie nie ma dzisiaj odpowiedzi. Co się stanie kiedy część osób mająca 

prawa do świadczeń, z tychże świadczeń nie zdoła się utrzymać. Może się okazać, że 

część osób będzie chciała lub będzie zmuszona zostać na rynku pracy, ewentualnie 

na niego powrócić, 

– po trzecie, efekt globalizacji sprawia, że lokalne rynki szybko odzwierciedlają 

zmiany widoczne w skali światowej. Potwierdza to analiza dynamiki rynku pracy  

i bezrobocia w województwie śląskim, która wykazuje tylko niewielkie odchylenia 

od średniej krajowej.  

Pozostaje pytanie, jak zatem budować stabilny model rynku pracy? Wydaje 

się, że jednym z rozwiązań jest stawianie na rozwój firm małych i średnich, które 

mocno bazują na zasobach endogenicznych. Podmioty osadzone w otoczeniu 

społeczności lokalnej, współpracujące z samorządem terytorialnym mogą być 
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stabilizatorami rynku. Z drugiej strony nie można popadać w skrajność polegającą 

na tworzeniu gospodarki autarkicznej.  

Kilka istotnych działań makroekonomicznych w zakresie polityki 

prozatrudnieniowej wskazuje D. Kotlorz (2006, s. 122) zaliczając do nich: 

− „pobudzenie procesów gospodarczych przez nieinflacyjny wzrost popytu 

efektywnego, 

− lepsze wykorzystanie zdolności wytwórczych, 

− stymulowanie inwestycji, 

− optymalną politykę współpracy gospodarczej z zagranicą i zwiększenie 

konkurencyjności polskich produktów, 

− rozwój budownictwa mieszkaniowego, 

− stymulowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 

− wzrost zatrudnienia przez zmniejszenie jego opodatkowania”. 

Jak widać wymienione grono stymulant rynku pracy jest bardzo 

zróżnicowane, co wskazuje, że skuteczność wymaga stosowania rozwiązań 

holistycznych, związanych wprost lub pośrednio z rynkiem pracy.  

 

Scenariusz pozytywny 

 

Głównym atutem województwa śląskiego jest zakończenie zasadniczego 

etapu procesów restrukturyzacyjnych. W związku z likwidacją lub ograniczeniem 

działania sektora wydobywczego oraz hutnictwa, gospodarka tego regionu przeszła 

radykalne przesunięcia na rynku pracy. Wydaje się, że aktualna struktura ma lepsze 

predyspozycje rynkowe, co nie oznacza, że jest optymalna. Przejście tych procesów 

jest też swoistym doświadczeniem regionu, co sprawia, że zawirowania gospodarcze 

nawet w dużej skali, znane są już zarówno podmiotom gospodarczym, władzom 

oraz mieszkańcom. Można przypuszczać, iż testowana adaptacyjność regionu do 

zmian jest już umiejętnością praktyczną. 

Kolejnym argumentem za kreacją pozytywnego scenariusza jest fakt 

występowania i nagromadzenia znacznego kapitału na terenie województwa. 

Tworzy to szeroki zasób infrastruktury technicznej dróg, kolei, lotnisk czy różnego 

typu sieci. Obok tego występuje zaplecze materialne w postaci obiektów i maszyn. 

Kapitał jest klasycznym czynnikiem wytwórczym, który daje podstawę do 

wytwarzania. Jego dostępność sprawia, że teoretycznie łatwiejszy jest rozruch nowej 

działalności. Uzupełnieniem bazy materialnej są również zasoby ludzkie, wsparte 

licznymi jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi.  
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Województwo śląskie jest również atrakcyjnym cenowo rynkiem mieszkań. 

W grupie 16 miast wojewódzkich Katowice zajmują pozycję 13, a średnia cena 1 m2 

mieszkania w 2012 roku wyniosła niespełna 4000 zł. Jeszcze niższa okazała się 

średnia cena transakcyjna w całej aglomeracji katowickiej, która wyniosła 3166 zł 

(www.citycheck.pl). Zjawisko to może przyczynić się do poprawy salda migracji  

i napływu nowych mieszkańców. Oczywiście wymaga to uprzednio innych 

bodźców, takich jak dostęp do miejsc pracy, czy tworzenia i rozwijania własnej 

działalności gospodarczej. W mniejszym stopniu wpływ na to będzie mieć dostępny 

stan usług i ogólne warunki życia. Kiedyś region ten był celem migracji do pracy  

w przemysłach tradycyjnych, dziś może stać się miejscem lokalizacji nowych firm, 

bazujących na kapitale o którym była mowa wcześniej. Projekcja ta pozwoliłaby 

prawdopodobnie wyhamować tempo starzenia się, gdyż napływ migracyjny dotyczy 

z reguły osób młodych. 

Być może uda się wdrożyć plan inteligentnych specjalizacji regionalnych, 

które będą magnesem przyciągającym. Wskazane sekcje w Śląskiem to: medycyna, 

energetyka, technologie informacyjne i telekomunikacyjne (Regionalna Strategia…, 

2012). Wydaje się, że województwo posiada pewien zasób potencjałów, które można 

wykorzystać w celu uruchomienia procesów rozwoju. Szereg jednostek 

reprezentujących te branże reprezentuje wysoki poziom światowy. 

Województwo śląskie cechuje się bardzo małym zatrudnieniem w rolnictwie 

(6,2%), które w skali kraju w 2011 r. wynosiło 17,1% (Pracujący ..., GUS, 2012). Można 

przypuszczać, że stan ten choć zróżnicowany w województwie, z pewnością 

przekłada się na niższy poziom bezrobocia ukrytego w tym sektorze. Rolnictwo jest 

mało wydajnym sektorem gospodarki, na co wskazuje niska wartość dodaną, na 

poziomie 3,7% w globalnym układzie kraju.  

Pewnych pozytywnych działań można upatrywać w obszarach o relatywnie 

wysokiej indywidualnej działalności gospodarczej. Ma to miejsce przede wszystkim 

na południu województwa oraz punktowo w okolicach Częstochowy. Świadczy to  

o umiejętności samoorganizacji mieszkańców w generowaniu miejsc pracy. Są to 

bardzo cenne inicjatywy, które warto byłoby upowszechniać w regionie, choć  

z założenia jest to działalność samorzutna. Działalność rzemieślnicza, bo tak można 

nazwać tą grupę – obejmuje często firmy rodzinne.  

Pozytywnych przesłanek w zakresie rozwoju rynku pracy dostarczają wyniki 

badań ankietowych. Jak się okazuje zdecydowana większość badanych firm zakłada 

umiarkowany lub nawet dynamiczny rozwój (powyżej 80%). Ponad 2/3 badanych 

podmiotów wskazało, że w ostatnim roku były nowe przyjęcia do pracy,  
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a w 2012 roku 20% firm deklarowało chęć dalszego naboru. Przeszło 90% 

ankietowanych firm wykazało również działania inwestycyjne.  

Pomyślne oczekiwania przedsiębiorców są istotnym prognostykiem, gdyż 

mogą wpływać na kształt polityki firm, przez co będą stymulować rynek pracy. 

 

Scenariusz negatywny 

 

Aktualna struktura gospodarki może stać się istotnym zagrożeniem dla 

województwa śląskiego, w sytuacji niekorzystnych tendencji w gospodarce 

światowej. Chodzi tu przede wszystkim o kluczowe z punktu widzenia miejsc pracy 

dziedziny obejmujące przemysł motoryzacyjny, górnictwo, energetykę oraz 

hutnictwo.  

Przemysł motoryzacyjny jest grupą działająca w systemie rynków globalnych, 

co w znaczniej mierze może przenosić niekorzystne zmiany koniunktury na świecie 

na rynek regionalny. Branża ta jest nośnikiem funkcji egzogenicznej regionu, gdyż 

znaczna część produkcji przekracza granice nie tylko regionu, ale też kraju. Pewnym 

zabezpieczeniem jest nowoczesność zakładów, które są zlokalizowane na terenie 

województwa śląskiego. 

Hutnictwo jest sektorem zbliżonym specyfiką do przemysłu motoryzacyjnego, 

sprzężonego poprzez popyt na metal. Dodatkowo uzależnione jest od ogólnej 

koniunktury gospodarczej. Ostatnie sygnały płynące z tej branży (przykład 

Częstochowy) wskazują na ryzyko redukcji zatrudnienia.  

Energetyka to branża w której aktualnie trudno dopatrywać się kryzysu 

gospodarczego. Nie można jednak nie dostrzegać poważnych wyzwań 

inwestycyjnych stojących przed polską energetyką. Ponadto polityka UE, która 

kładzie nacisk na OZE (odnawialne źródła energii), jest z punktu widzenia tej branży 

oraz powiązanego górnictwa zagrożeniem, co może przekładać się na zawężanie 

rynku. Zakłada ona, że do 2020 roku, udział energii ze źródeł odnawialnych sięgnie 

20% (Strategia…, 2012). 

Oprócz ryzyka sektorowego innym zagrożeniem jest wciąż monofunkcyjna 

struktura lokalnych rynków pracy. Dotyczy to chociażby takich ośrodków jak 

Jastrzębie-Zdroju, Lędziny czy Ornontowice. Jest to ryzyko potencjalne, które 

wynika wprost z kondycji branży lub konkretnego podmiotu. Szczególnie przykład 

Jastrzębia-Zdroju jest interesujący, gdyż miasto to notowało w 2011 roku najwyższe 

przeciętne wynagrodzenie. W dłuższej perspektywie podejmuje się jednak działania 

na rzecz zróżnicowania struktury sektorowej tego typu jednostek.  
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Dziedziną narażoną na redukcję etatów jest również sektor szkolnictwa,  

w tym uczelnie wyższe. Kurczenie się populacji ludności w wieku 

przedprodukcyjnym spowoduje konieczne dostosowanie liczby miejsc pracy. Proces 

ten będzie przebiegał wolno ze względu na publiczny charakter tego sektora usług. 

Hamowanie tego procesu przez związki zawodowe lub samorząd ze względów 

politycznych, będzie nieracjonalne a zarazem kosztowne dla finansów publicznych.  

Ryzyko negatywnych zmian związanych z rynkiem pracy wynika również  

z procesów demograficznych. Rosnący udział ludności w wieku poprodukcyjnym, 

powoduje mniejszą kreatywność gospodarczą. Osoby w wieku starszym są bardziej 

zachowawcze zarówno jako konsumenci, jak i wykazują mniejszą aktywność 

zawodową lub gospodarczą.  

Niepokojącym sygnałem płynącym z prowadzonych badań ankietowych 

(rozdział 6) jest bardzo niski odsetek firm deklarujących współpracę z jednostkami 

badawczymi. Zaledwie 0,5% stale współpracuje, a 2,5% daje zlecenia jednostkom 

B+R. Oczywiście nie każda działalność wymaga takiej współpracy i innowacyjności. 

Warto byłoby jednak wykorzystać dostępny potencjał badawczy w celu poprawy 

pozycji konkurencyjnej firm. Pokazuje to też realną odległość sytuacji bieżącej od 

założeń Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego. 

 

Scenariusz neutralny 

 

Prawdopodobieństwo zaistnienia w przyszłości samych zdarzeń 

negatywnych, jak i pozytywnych jest mało prawdopodobne. Najbardziej realny 

scenariusz z reguły mieści się w paśmie najkorzystniejszych i najbardziej 

niekorzystnych warunków brzegowych. 

Najistotniejszą kwestią pozostanie stan tych działów gospodarki które dla 

regionu są najistotniejsze. Wymieniona branża motoryzacyjna, energetyka oraz 

hutnictwo. Wszystkie te dziedziny są ze sobą powiązane i podlegają wpływom 

globalnym. 

Wydaje się, że przemysł motoryzacyjny utrzyma się, gdyż rynek będzie 

oczekiwał odreagowania. Ponadto korporacje zainwestowały w tym regionie spore 

środki, tworząc nowoczesne zakłady. Ich przeniesienie jest techniczne możliwe, ale 

są to skomplikowane i kosztowne operacje. Sytuacja hutnictwa w dużej mierze 

będzie nawiązywać do sytuacji branży motoryzacyjnej.  

Górnictwo i energetyka bazujące na węglu kamiennym również będą 

utrzymywać swoją pozycję, a przebudowa systemu zmiany źródeł energii nie będzie 

postępować gwałtownie. Nie negując roli OZE, wydaje się nieracjonalne 
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odchodzenie w Polsce od paliw konwencjonalnych. Proces ten powinien być 

zrównoważony w taki sposób, by godzić cele związane z ochroną środowiska  

z kosztami społecznymi oraz zasobami endogenicznymi regionu.  

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem nastąpi rozwój usług wieku 

starszego (medycyna, opieka, turystyka i rekreacja). Będzie to naturalną 

konsekwencją wzrostu liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Dzisiejsza 

starość, szczególnie na obszarach miejskich wykazuje jednak niewspółmiernie 

większą aktywność niż w przeszłości. Pozwala to wierzyć, że wygeneruje to popyt 

na usługi turystyczne i rekreacyjne. Dobrym przykładem aktywnej działalności osób 

starszych są Uniwersytety Trzeciego Wieku. Czynnikiem sprawczym jest lepszy stan 

zdrowia ludzi starszych, co pozwala na zachowanie na dłuższy czas aktywności. 

Niebagatelną rolę odgrywa także fakt, że spora grupa tutejszych emerytów, to byli 

górnicy. Otrzymują oni relatywnie wysokie wypracowane w górnictwie emerytury 

(dane ZUS, www.zus.pl). Województwo śląskie wyróżnia się najwyższym poziomem 

emerytur w Polsce (w 2011 roku przeciętna emerytura wynosiła 2173 zł, przy 

średniej krajowej 1783 zł). Są to zatem osoby, które mają odpowiednie środki,  

by zostać aktywnymi konsumentami.  

Można zatem liczyć, że usługi wieku starszego będą generowały wzrost liczy 

miejsc pracy. Wydaje się, że może być to naturalny kierunek migracji zawodowych 

osób odchodzących z sektora edukacji. Kwalifikacje nauczycieli oraz ich 

predyspozycje dobrze korespondują z nowymi funkcjami. Działania te powinny być 

realizowane przy współpracy z samorządem terytorialnym, co mogłoby pomóc  

w wykorzystaniu niezagospodarowanych zasobów budynków szkolnych.  

Realny wydaje się też rozwój pewnych dziedzin wspieranych w programach 

operacyjnych. Istniejące zaplecze infrastrukturalne a także zasoby ludzkie  

o wysokich kwalifikacjach, pozwalają na realizację takiego scenariusza. Będzie to 

krok do dalszej modernizacji regionu.  

Wydaje się, że zarówno z punktu widzenia ekonomicznego jak i społecznego 

wszelkie zmiany będą rodzić mniej problemów jeśli będą zachodzić w sposób ciągły 

a nie skokowy. Procesy te wymagają zmian mentalnych u wszystkich grup 

społecznych, zarówno po stronie popytowej jak i podażowej rynku pracy. 

Działania te muszą odbywać się poprzez szerokie forum debaty publicznej,  

z wykorzystaniem potencjału sprawczego społeczeństwa obywatelskiego. 

Przebudowę rynku pracy należy bez wątpienia zacząć na etapie edukacji. Zadaniem 

szkolnictwa w regionie jak i w Polsce jest wykształcenie ludzi kreatywnych  

i aktywnych na rynku pracy, a przede wszystkim świadomych zmian i warunków 

jakie panują we współczesnym świecie.  
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PODSUMOWANIE 
 

Przeprowadzone badania dowodzą skali i złożoności problemu rynku pracy. 

Województwo śląskie – mimo że stanowi jeden region administracyjny – jest silnie 

zróżnicowane pod względem społeczno-gospodarczym, co skutkuje odmiennymi 

warunkami funkcjonowania. 

Obecny etap rozwoju demograficznego, w jakim znalazło się województwo 

śląskie, charakteryzuje się spadkiem liczby ludności, a przez to kurczeniem się 

zasobów pracy. Najszybciej proces ten przebiega w podregionach: gliwickim, 

katowickim, bytomskim, sosnowieckim i częstochowskim, najwolniej zaś  

w podregionach tyskim i bielskim. Należy zdawać sobie sprawę, iż będzie się on 

pogłębiać. Najpóźniej w 2025 r., wyż demograficzny lat 50. przejdzie w wiek 

poprodukcyjny (kobiety z tego wyżu przechodzą na emeryturę od 2010 r., zaś 

mężczyźni zaczną przechodzić w 2015 r.). Część osób z tej grupy już przeszła na 

emeryturę (wcześniejszą w przypadku kobiet od 55 roku życia lub normalną  

w przypadku uprzywilejowanych grup zawodowych, które nie podlegają ogólnym 

zasadom w tym względzie – górnicy, służby mundurowe). Na to nakłada się 

znacząca w swych rozmiarach emigracja, w tym emigracja zagraniczna, obejmująca 

szczególnie osoby młode. Sądzić więc należy, iż problem zbyt małych rozmiarów 

zasobów pracy pojawi się w województwie śląskim już od 2020 r. Obciążenie 

ekonomiczne grupy produkcyjnej (mało licznej) grupą poprodukcyjną (bardzo 

liczną) będzie bardzo wysokie, co spowoduje negatywne konsekwencje dla finansów 

publicznych, zwłaszcza ubezpieczeń społecznych.  

W najbliższej perspektywie zasadniczym problemem będą zaś przede 

wszystkim zmiany strukturalne zasobów pracy, polegające na ich szybkim starzeniu. 

Kurczenie się zasobów dotyczy bowiem szczególnie młodych roczników, które 

pochodzą z niżu demograficznego lat 90. XX w. i zaczynają wkraczać na rynek pracy. 

Natomiast udział najstarszych zasobów pracy będzie wzrastał, co może rzutować 

m.in. na wydajność pracy, dyspozycyjność pracowników, możliwość stosowania 

nowoczesnych technologii, czy wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie 

organizacji pracy.  

W skali województwa zidentyfikowano obszary, które aktualnie wykazują 

starość demograficzną (podregiony sosnowiecki i rybnicki) i te, w których zasoby 

pracy będą starzeć się najszybciej (podregiony katowicki i gliwicki). Już teraz 

czynnik społeczny nie stanowi zachęty do inwestowania we wschodniej części 

województwa.  
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Narastał będzie także problem feminizacji zasobów pracy. W starszych 

grupach wieku przeważają bowiem kobiety, a to im najbardziej wydłużono okres 

aktywności zawodowej. 

 Pod względem gospodarczym województwo śląskie charakteryzuje się dosyć 

korzystną sytuacją. Proces restrukturyzacji spowodował zmianę struktury 

gospodarczej z przemysłowo-usługowej na usługowo-przemysłową, przyczyniając 

się do jej unowocześnienia. Dotyczy to także sektora przemysłowego, który  

m.in. dzięki inwestycjom w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wykreował 

nową branżę specjalizacji regionu – przemysł motoryzacyjny. Zmianom tym 

towarzyszył wzrost liczby podmiotów gospodarczych (w latach 1999–2010 o ponad 

20%), przy jednoczesnym ograniczonym w swych rozmiarach spadku ogólnej liczby 

pracujących. O ogólnie dobrej kondycji gospodarki województwa śląskiego  

w stosunku do średnich ogólnopolskich świadczą: 

− stale niższa stopa bezrobocia, 

− utrzymujący się wyższy PKB przypadający na jednego mieszkańca. 

Województwo śląskie charakteryzuje się przestrzennym zróżnicowaniem 

struktury gospodarczej, co uwidacznia się w ocenie jego podregionów. 

Najkorzystniej prezentują się podregiony: katowicki, bielski, gliwicki i tyski. 

Natomiast problemy, które niełatwo będzie rozwiązać, charakterystyczne są 

szczególnie dla podregionów: częstochowskiego i bytomskiego. Tym niemniej jako 

całość, województwo śląskie posiada wiele atutów, czego wyrazem jest m.in. 

przewodnictwo (od wielu lat) w rankingu najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie 

regionów Polski, sporządzanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.  

 Ze względu na otwartość gospodarki województwa śląskiego, duży wpływ na 

kształtowanie się regionalnej koniunktury wywierają uwarunkowania zewnętrzne. 

Kryzys gospodarczy w Europie ogranicza możliwości rozwoju, dlatego ożywienia 

należy spodziewać się dopiero w momencie przełamania tendencji kryzysowych  

w Unii Europejskiej, a zwłaszcza u naszego głównego partnera handlowego,  

tj. Niemiec.  

Rynek pracy, wyrażony liczbą pracujących, jest mocno spolaryzowany.  

W skali województwa pierwszoplanowym rynkiem są Katowice, zaś w skali 

podregionów wyróżniają się również rynki: Bielska-Białej, Częstochowy, Jastrzębia-

Zdroju i Rybnika. Powoduje to falę dojazdów do pracy, którą dodatkowo stymulują 

procesy suburbanizacji. Zróżnicowanie przestrzenne miejsc pracy i zamieszkania 

generuje szereg problemów, mających określony wymiar finansowy. Wyzwaniem 

stawianym przed samorządem wojewódzkim jest wzmocnienie lokalnych rynków 

pracy, dających szansę szczególnie mieszkańcom obszarów peryferyjnych 
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województwa. Wymagane byłoby zatem stosowanie zróżnicowanych przestrzennie 

narzędzi wspomagania rynku pracy. Działania potrzebne w obszarze małych 

rynków pracy, o wysokim poziomie bezrobocia, niekoniecznie będą adekwatne  

w przypadku dużych miast o innej skali problemów. 

Analiza sektorów deficytowych i nadwyżkowych w odniesieniu do grup 

elementarnych (wg klasyfikacji zawodów) wykazała, że wobec utrzymywania się 

wysokiego poziomu bezrobocia oraz niekorzystnych tendencji na rynku pracy, 

niewiele z nich ma charakter deficytowy. Pewnym stopniem deficytowości cechują 

się w szczególności: lekarze specjaliści, spawacze, tynkarze, elektrycy budowlani  

i pokrewni oraz kierowcy samochodów ciężarowych i sortowacze odpadów. 

Ze względu na bardzo dużą przewagę liczebną sektorów nadwyżkowych, 

wśród grup elementarnych wskazano również sektory szczególnie narażone na 

permanentne występowanie nadwyżkowości zatrudnienia w ciągu kilku 

najbliższych lat. Należą do nich przede wszystkim dyrektorzy generalni  

i wykonawczy, kierownicy ds. marketingu i sprzedaży, inżynierowie budownictwa, 

pielęgniarki bez specjalizacji, specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, 

dziennikarze, artyści plastycy, technicy nauk chemicznych i fizycznych, technicy 

farmaceutyczni, plastycy, dekoratorzy wnętrz, sprzedawcy sklepowi (ekspedienci), 

pracownicy stacji obsługi pojazdów, malarze, blacharze, mechanicy precyzyjni, 

obuwnicy, operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych, 

szklanych i ceramicznych, monterzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

pakowacze. Informacje te mogą być przydatne dla młodzieży, która staje przed 

dylematem, jaki wybrać zawód, by po ukończeniu nauki mieć szanse na zdobycie 

pracy. 

Zebrany materiał stał się podstawą do wyznaczenia wielocechowej typologii 

bezrobocia w województwie śląskim, w wyniku której uzyskano trzy typy 

przestrzenne obszarów o zróżnicowanym poziomie bezrobocia (wysokim, średnim  

i niskim). 

Dokonano także analizy rynku pracy województwa w świetle badań 

ankietowych pracodawców, z których m.in. wynika, że w obliczu kryzysu 

gospodarczego, zauważalnego w ich działalności, aż 78% ankietowanych  

w 2012 r. nie planowało wzrostu zatrudnienia w kolejnym roku. 

Opracowany model rynku pracy oraz możliwe scenariusze rozwoju 

gospodarczego województwa śląskiego mają charakter syntetyzujący niniejszy 

raport. Scenariusze te obejmują trzy warianty: pozytywny, neutralny i negatywny. 

Najbardziej realny wydaje się scenariusz neutralny. 
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REKOMENDACJE 
 

Przesłanki rekomendacji 

• Badane województwo, a zwłaszcza jego część centralna, to historycznie 

ukształtowany rynek pracy o znaczeniu ponadregionalnym, unikalny 

w swojej strukturze przestrzenno-funkcjonalnej i skali zewnętrznych 

uwarunkowań rozwojowych. 

• Istotne znaczenie dla przyszłych przemian społeczno-gospodarczych 

powinny mieć rekomendacje formułowane z punktu widzenia uwarunkowań 

zewnętrznych i wewnętrznych rynku pracy. W przypadku wojewódzkiego 

rynku pracy rekomendacje są kierowane zarówno w stronę administracji 

centralnej, jak i regionalnej. Z kolei w przypadku rynków lokalnych 

adresatem rekomendacji są władze powiatowe i gminne. 

• Formułowanie rekomendacji powinno być zgodne z podejściem systemowym. 

Oznacza to holistyczną identyfikację elementów składowych badanej 

rzeczywistości oraz relacji występujących między nimi. 

• Biorąc pod uwagę podejście systemowe, elementami składowymi badanej 

rzeczywistości są: podsystem zarządzania, podsystem społeczny, podsystem 

gospodarczy, rozpatrywane w ujęciu przestrzennym. Wszystkie te składowe 

kształtują wielkość, strukturę, jak i tendencje zmian rynku pracy. 
 

Autorzy niniejszego opracowania postulują zatem następujące rekomendacje 

uwzględniające wymienione powyżej przesłanki. Sugerowane rozwiązania powinny 

stać się „dobrymi praktykami” wspomagającymi rynek pracy. Nie wykluczamy, że 

część zalecanych działań jest już podejmowana na poziomie regionalnym lub 

lokalnym. 

 

I. Aspekt formalno-prawny 
 

Rekomendacje skierowane do administracji centralnej: 
 

1. W analizie rynków pracy (różnych szczebli) szczególnie widoczny jest brak 

pełnych danych o wręcz podstawowym charakterze, tj. o liczbie pracujących. 

Nieuwzględnianie w sprawozdawczości GUS pracujących w podmiotach 

gospodarczych zatrudniających do 9 osób, sprawia, że de facto wnioski płynące  

z analizy rynków pracy mogą być niepełne, a w skrajnych przypadkach (dotyczy to 

zwłaszcza lokalnych rynków pracy) nawet błędne. Trudno zatem w takiej sytuacji 

nie tylko opracowywać prognozy, ale także podejmować właściwe decyzje 
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odnoszące się do różnych aspektów rynku pracy. Dlatego postuluje się podjęcie 

kroków w celu udostępnienia informacji o pracujących w podmiotach 

gospodarczych zatrudniających do 9 osób. Warto byłoby również wzbogacić dane  

z zakresu przeciętnego wynagrodzenia oraz kondycji ekonomicznej małych firm. 

Przy czym nie chodzi tu o dalsze rozbudowanie sprawozdawczości statystycznej, ale 

raczej o wykorzystanie informacji z już istniejących baz danych takich instytucji jak: 

ZUS, KRUS, czy Urzędy Skarbowe. 

2. Wobec dynamicznie zmieniających się rynków pracy i czynników na nie 

wpływających, a jednocześnie długiego okresu między spisami powszechnymi, 

postuluje się powrót do przeprowadzanych w przeszłości spisów kadrowych, które 

przynajmniej częściowo rozwiązałyby szereg problemów badawczych dotyczących 

rynków pracy. 

3. W związku z trudnościami w pozyskiwaniu wielu materiałów statystycznych do 

badań naukowych, wnioskuje się, by w przypadku materiałów ujmowanych przez 

GUS w sposób zagregowany, a służących do celów naukowych i aplikacyjnych, 

ograniczyć tajemnicę statystyczną do niezbędnego minimum. 

4. Przy realizacji niniejszych badań uwidoczniły się utrudnienia wynikające  

ze sposobu podziału województwa śląskiego na podregiony (NTS 3), co de facto 

powoduje rozdzielenie zespołu miejskiego – konurbacji – na części. Dlatego w celu 

wyeksponowania ogromnego potencjału ludnościowego i gospodarczego konurbacji 

(np. w celach promocyjnych) postuluje się, by GUS w swoich opracowaniach 

prezentował także zbiorcze dane dla całej konurbacji katowickiej, np. w ujęciu 

przestrzennym zgodnym z zasięgiem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 

(GZM). 

 
Rekomendacje skierowane do administracji regionalnej: 
 

1. Ze względu na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na badania oraz 

istnienie wielu instytucji analizujących regionalny i lokalne rynki pracy 

województwa śląskiego, wnioskuje się o podjęcie działań koordynujących w celu 

uniknięcia powielania się tematów badań. 

2. Za wyjątkiem nielicznych przypadków, brak do tej pory wyraźnych efektów 

współdziałania między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach a uczelniami 

wyższymi w regionie. Dlatego postuluje się podjęcie szerszej współpracy tych 

instytucji w celu realizacji kompleksowych i interdyscyplinarnych badań nad 

rynkiem pracy województwa śląskiego.  
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II. Aspekt społeczny 
 

Rekomendacje skierowane do administracji centralnej: 
 

1. Biorąc za podstawę uwarunkowania demograficzne rynków pracy i istotny wpływ 

procesów migracyjnych na jego przemiany, autorzy niniejszego opracowania 

wyrażają niepokój wynikający z planów rządu zmierzających do likwidacji 

obowiązku meldunkowego. Rezygnacja z meldunku skutkować będzie całkowitym 

brakiem, i tak już niepełnych, informacji o migracjach Polaków oraz wpływu 

przemieszczeń na rynki pracy różnych obszarów, dlatego postuluje się 

wprowadzenie innych rozwiązań pozwalających rejestrować przemieszczenia 

przestrzenne, zwłaszcza te o charakterze stałym. 

2. Wobec fragmentarycznych informacji o migracjach zagranicznych w celach 

zarobkowych, a jednocześnie istotnych problemach związanych z tymi procesami, 

postuluje się podjęcie przez GUS prac nad oceną bilansową zagranicznych 

migracji zarobkowych z Polski, z punktu widzenia krajowego i regionalnych 

rynków pracy. 

3. Współczesny model kształcenia średniego i wyższego w Polsce jest mało 

efektywny, dlatego postuluje się zmianę polityki finansowania kształcenia, która 

powinna zmierzać w kierunku wzrostu efektywności wydatkowanych środków. 

Finansowanie kształcenia w większym stopniu powinno być uzależnione od odsetka 

absolwentów, którzy uzyskują zatrudnienie po zakończeniu nauki. Ograniczałoby to, 

a nawet eliminowało oferty edukacyjne, które z założenia generują bezrobotnych 

absolwentów.  

4. Zdając sobie sprawę z roli wykształcenia i nabywania umiejętności przez młode 

osoby wkraczające dopiero na rynek pracy, postuluje się zmianę modelu 

kształcenia, polegającą na zwiększeniu znaczenia umiejętności praktycznych na 

wszystkich etapach edukacji ponadgimnazjalnej. Docelowo, zwłaszcza w zakresie 

niedocenianego w ostatnich latach wykształcenia zasadniczego zawodowego, 

należałoby ściśle powiązać zdobywanie wiedzy w szkole z umiejętnościami 

praktycznymi (w zakładach pracy, czy warsztatach szkolnych). Dlatego konieczne 

jest stworzenie mechanizmów, które z jednej strony zachęcałyby pracodawców  

do przyjmowania uczniów na praktyki (spełniające swoje właściwe funkcje), 

a z drugiej strony umożliwiałoby stałe doposażanie warsztatów szkolnych 

w nowoczesne urządzenia oraz zapewniało środki finansowe na ich właściwe 

funkcjonowanie. 

5. Z reguły bardzo dobrymi specjalistami (praktykami) są osoby z długoletnim 

stażem pracy w gospodarce, dlatego postuluje się odpowiednie wykorzystanie  
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ich doświadczenia zawodowego (dotyczy to także osób w wieku emerytalnym), 

zwłaszcza w praktycznym nauczaniu zawodu. 

6. Należy przychylić się do rekomendacji sygnalizowanej przez urzędy pracy, które 

wskazują, że ich działalność jest związana głównie z administrowaniem bezrobociem  

a nie przeciwdziałaniem jemu. Postuluje sią zatem wprowadzenie mechanizmów 

porządkujących rejestrację bezrobotnych chcących uzyskać jedynie ubezpieczenie 

zdrowotne. Właściwie uregulowanie tej kwestii odciążyłoby urzędy pracy oraz 

ukazało rzeczywisty poziom bezrobocia. Zmniejszenie zaangażowania sił i środków 

na tę grupę osób pozwoliłby na skuteczniejsze wsparcie bezrobotnych faktycznie 

poszukujących pracy. 

 
Rekomendacje skierowane do administracji regionalnej: 
 

1. Starzenie się społeczeństwa województwa śląskiego spowoduje zmiany struktury 

potrzeb i zwiększone zapotrzebowanie na usługi charakterystyczne dla osób 

reprezentujących starsze grupy wieku. Dlatego postuluje się podjęcie działań 

zarówno w sferze edukacji, mających na celu przygotowanie odpowiednio 

wykształconych kadr, jak i tworzenie placówek nastawionych na zaspokajanie 

szerokiego spektrum potrzeb tej szybko wzrastającej grupy społeczeństwa  

(m.in. centra geriatryczne, kultury i edukacji). 

2. Wobec dużej nadwyżkowości większości sektorów zatrudnienia postuluje się,  

by instytucje odpowiedzialne w województwie śląskim za organizowanie 

różnorodnych szkoleń i kursów, w szerszym zakresie skupiły się na 

przekwalifikowaniu pracowników z sektorów nadwyżkowych. Przy czym należy 

unikać szkoleń w zawodach zbliżonych do grup elementarnych, wskazanych jako 

szczególnie zagrożone wzrastającym bezrobociem (sektory silnie nadwyżkowe),  

a także bardziej zindywidualizować ich ofertę oraz stale monitorować ich 

efektywność. 

3. Władze samorządu wojewódzkiego powinny włączyć się w proces ograniczania 

liczby i zakresu sektorów nadwyżkowych, poprzez podpisanie porozumień ze 

szkołami wyższymi w kwestii organizowania potrzebnych studiów 

podyplomowych i różnego rodzaju kursów zawodowych. Należy w większym 

stopniu wykorzystać potencjał naukowy uczelni i szkół wyższych, prężnie 

działających w województwie śląskim, przede wszystkim uniwersytetów  

i politechnik, w celu umożliwienia bezrobotnym zdobycia bardziej 

wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności. 
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III. Aspekt gospodarczy 
 

Rekomendacje skierowane do administracji centralnej: 
 

1. W celu intensyfikacji działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc 

pracy, mimo trudnej sytuacji budżetu państwa, postuluje się działania zmierzające 

do prac nad ograniczeniem kosztów pracy oraz wprowadzeniem ulg podatkowych 

dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 

2. Dla zwiększenia aktywności ekonomicznej społeczeństwa postuluje się podjęcie 

działań promujących i przygotowujących do rozpoczęcia własnej działalności 

gospodarczej, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych. 

3. Ograniczenie bezrobocia wymaga stosowania wielu różnorodnych działań, 

dlatego postuluje się propagowanie nowych i rzadziej wykorzystywanych  

w naszych warunkach  rozwiązań w tym względzie, m.in. pracę na odległość. 

4. Wobec istotnej roli specjalnych stref ekonomicznych w procesie restrukturyzacji 

gospodarki i przeciwdziałania bezrobociu w obszarach problemowych, uważa się za 

stosowne przedłużenie okresu obowiązywania aktualnych przepisów dotyczących 

zasad funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. 

 
Rekomendacje skierowane do administracji regionalnej: 
 

1. Ze względu na nadal funkcjonujący w społeczeństwie wizerunek województwa 

śląskiego jako obszaru dominacji przemysłu, zwłaszcza ciężkiego i wydobywczego, 

postuluje się wprowadzenie szerszych akcji promujących walory gospodarcze, 

społeczne i przyrodnicze regionu, w tym także skierowanych m.in. do inwestorów 

krajowych i zagranicznych. 

2. Fakt przygranicznego położenia południowej części województwa śląskiego 

powinien skłaniać władze do podejmowania szerszej niż dotychczas współpracy 

transgranicznej w zakresie rynków pracy, bowiem możliwości w tym względzie  

z pewnością nadal nie są w pełni wykorzystywane. 

3. Wobec zróżnicowania tempa rozwoju obszarów centralnych i peryferyjnych 

województwa, postuluje się zwrócenie większej uwagi władz województwa na 

złożone problemy demograficzne, gospodarcze, komunikacyjne tych obszarów 

i przygotowanie odpowiednich programów je aktywizujących. 

4. W przypadku podregionu częstochowskiego i ziemi raciborskiej opartych nadal  

w znacznym stopniu na rolnictwie, postuluje się działania zmierzające z jednej 

strony do zwiększenia towarowości rolnictwa, m.in. poprzez szerszy rozwój 

doradztwa rolniczego, a z drugiej strony wprowadzania na obszary wiejskie 
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funkcji pozarolniczych – przemysłowych (np. przemysł rolno-spożywczy)  

i usługowych, nastawionych głównie na klientów pochodzących z innych 

regionów województwa śląskiego i kraju (np. funkcja turystyczna, rekreacyjna). 

5. Trudna i specyficzna sytuacja społeczno-gospodarcza rynku pracy podregionu 

bytomskiego, a zwłaszcza Bytomia, wymaga przygotowania specjalnych 

programów aktywizujących ten podregion i miasto (wraz z zagwarantowaniem 

odpowiednich środków na ich realizację).  

6. Ze względu na tempo i kierunek zachodzących zmian demograficznych  

(tj. szybkie starzenie się społeczeństwa) w Jastrzębiu–Zdroju, postuluje się 

przygotowanie odpowiednich programów pozwalających na dywersyfikację jego 

struktury gospodarczej, aktywizację kobiecych zasobów pracy, a jednocześnie 

zwiększenie atrakcyjności oferty przygotowanej dla młodzieży. 
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