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1. Wprowadzenie 

1.1. Przesłanki opracowania strategii rozwoju miasta i gminy Olkusz 

Podjęcie prac nad strategia rozwoju miasta i gminy Olkusz wiąże się z wystąpieniem istotnych 

przesłanek mających swoje miejsce zarówno w samym mieście, jak również w jego regionalnym i 

ponadregionalnym otoczeniu. Wśród takich przesłanek należy wskazać: 

 nowy okres programowania w UE i wiążącą się z tym zmianę kierunków polityki oraz zakresu i 

reguł wsparcia dla podmiotów lokalnych, 

 aktualizacje dokumentów krajowych i regionalnych w zakresie polityki regionalnej, 

zagospodarowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego, 

 zmiany w polityce lokalnej realizowanej przez inne miasta  

i gminy, zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie Olkusza, jak też w pobliskich metropoliach, 

 zmiana wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania miasta i gminy oraz 

zrealizowanie części dotychczasowej strategii, 

 przemiany społeczne, w tym zmiany zachodzące w oczekiwaniach, aspiracjach i postawach 

mieszkańców w powiązaniu ze zmianami poziomu mobilności zawodowej mieszkańców, 

 zmiany w strukturze demograficznej miasta pociągające za sobą konieczność przekształcania 

usług publicznych, 

 możliwe do wykorzystania doświadczenia związane z procesem wdrażania dotychczasowego 

dokumentu. 

Zakłada się, że strategia będzie podstawowym narzędziem usprawniającym proces zarządzania 

rozwojem miasta i gminy. W pracach nad strategią przyjęto, że powinna to być realna, to jest 

możliwa do wdrożenia koncepcja: 

 integrująca różne funkcje i działalności w spójny proces rozwoju miasta i gminy, 

 odkrywająca nowe funkcje decydujące o rozwoju gospodarczym miasta i gminy, 

 kreująca pole działania dla podmiotów lokalnych, 

 przyczyniająca się do przyciągnięcia podmiotów zewnętrznych z ich potencjałami i 

aktywnościami napędzającymi rozwój miasta i gminy, 

 umożliwiająca sprawne wykorzystywanie zewnętrznych środków, w tym szczególnie środków 

unijnych dostępnych w kolejnym horyzoncie programowania w UE, 

 integrująca aktywności podmiotów lokalnych, 

 wyznaczająca pozycję miasta i gminy w otoczeniu oraz określająca pożądane relacje z 

podmiotami w otoczeniu, 

 tworząca punkty odniesienia dla oceny zachodzących procesów rozwoju lokalnego. 
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1.2. Tryb prac nad formułowaniem strategii 

Proces formułowania strategii rozwoju miasta i gminy Olkusz przeprowadzono w trybie partnersko-

eksperckim, to jest z udziałem reprezentantów środowisk lokalnych oraz przy wykorzystaniu 

zróżnicowanych źródeł informacji o mieście i gminie. Podstawą dla sformułowania dokumentu stała 

się analiza: 

 treści podstawowych opracowań lokalnych, zarówno diagnostycznych, jak i strategicznych, 

 treści strategii regionalnych oraz krajowych, w szczególności tych, które zostały opracowane,  

lub są w trakcie opracowania w związku z wkroczeniem w nowy okres programowania w Unii 

Europejskiej, 

 danych dostępnych w źródłach statystyki publicznej. 

Fundamentem procesu strategicznego była stała współpraca z podmiotami lokalnymi 

reprezentującymi różne olkuskie środowiska. We współpracy tej wykorzystano grupowe metody 

twórczego myślenia. Podstawowe części strategii, to jest diagnozę, cele strategiczne oraz 

przedsięwzięcia i działania wdrażające strategię wypracowano w trakcie warsztatów z udziałem 

środowisk liderskich miasta i gminy. Przeprowadzono następujące spotkania warsztatowe: 

 cztery warsztaty strategiczne z udziałem szerokiego spektrum podmiotów lokalnych, w 

szczególności reprezentujących lokalnych przedsiębiorców, kulturę, edukację, organizacje 

pozarządowe, w tym sport i rekreację, a także samorząd lokalny, w tym radnych Rady Miasta 

i Gminy, 

 warsztat z udziałem przedstawicieli miejscowości i sołectw, 

 warsztat z udziałem olkuskiej młodzieży, w tym reprezentantami szkół, organizacji 

pozarządowych, klubów sportowych, aktywnych grup realizujących w różnej formie swoje 

zainteresowania, 

 konsultacje i spotkanie z przedsiębiorcami działającymi w centrum miasta. 

Warsztaty – realizowane metodami interaktywnymi – przyczyniły się do osiągnięcia efektów ważnych 

zarówno w fazie formułowania, jak i wdrażania strategii. Zaliczyć można do nich:  

 konsensus środowisk lokalnych poprzez: 

- stworzenie możliwości do wymiany informacji między podmiotami oraz konsolidacji 

wiedzy o mieście i gminie, 

- skonfrontowanie różnych poglądów na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju 

miasta i gminy, 

- uzgodnienie wizji rozwoju miasta i gminy, 

 integrację aktywności podmiotów lokalnych poprzez: 

- wykreowanie płaszczyzn współpracy lokalnych podmiotów, 

- stworzenie akceptowanej przez podmioty lokalne wiązki projektów do partnerskiej 

realizacji, 

 edukację podmiotów lokalnych w zakresie: 
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- poznania różnych aspektów rozwoju lokalnego, 

- zarządzania strategicznego i zarządzania projektami. 

Warsztaty przyczyniły się do uzgodnienia szczegółowych oczekiwań względem strategii rozwoju 

Olkusza. Oczekiwania te wyrastają z przyjęcia założenia, że wdrożenie strategii to przede wszystkim 

wprowadzenie zmian w procesy jakie zachodzą w mieście i gminie.  

Warsztaty uwzględniały aspekty diagnostyczne i kreatywne. W części diagnostycznej warsztatów 

określono sytuację wyjściową miasta, wskazano wyróżniki Olkusza, zdefiniowano główne wyzwania, 

określono uwarunkowania decydujące o pozycji miasta i gminy w otoczeniu, zidentyfikowano – w 

ujęciu wariantowym – przewidywane ewolucyjne kierunki rozwoju. W części kreatywnej warsztatów 

sformułowano wizję rozwoju miasta oraz cele i przedsięwzięcia wdrożeniowe. Wypracowane w 

trakcie warsztatów wyniki znalazły swoje odbicie w strukturze strategii. 

Struktura strategii rozwoju miasta i gminy Olkusz – zaprezentowana na kolejnym schemacie – 

obejmuje trzy główne części: diagnostyczną, aksjologiczną oraz wdrożeniową. Warto zaznaczyć, że w 

opracowaniu kolejnych części zastosowano oryginalne podejście polegające na: 

 opracowaniu diagnozy w sposób dynamiczny – w dokumencie, dla uproszczenia jego formy 

nie zamieszczono szczegółowych danych źródłowych a jedynie wyniki analiz, zaś 

zaprezentowane wyróżniki, wyzwania i scenariusze mają za zadanie przedstawienie dynamiki 

rozwojowej miasta i gminy, 

 opracowanie części aksjologicznej (priorytetów i celów rozwoju miasta i gminy) w oparciu  

o porównanie procesów ewolucyjnych z pożądanymi kierunkami rozwoju Olkusza,  

a w konsekwencji skupienie w strategii uwagi na kreowaniu nowych procesów rozwoju przy 

założeniu podtrzymywania pozytywnych procesów rozwoju zachodzących dotychczas, 

 opracowanie części wdrożeniowej z uwzględnieniem wdrażania poprzez przedsięwzięcia oraz 

poprzez tworzenie warunków organizacyjnych. 

 

 

Schemat  1. Struktura strategii rozwoju Olkusza 
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2. Uwarunkowania strategicznego rozwoju Olkusza 

2.1. Podstawowe fakty o Olkuszu 
 

Tabela 1. Miasto i gmina Olkusz – podstawowa charakterystyka 

Powierzchnia: 150,66 km2, z czego miasto 
Olkusz 25,6 km2. 
Sołectwa: 
 Bogucin Mały , 
 Braciejówka, 
 Gorenice, 
 Kogutek, 
 Kosmolów, 
 Zadole Kosmolowskie, 
 Niesułowice, 
 Olewin, 
 Pazurek, 
 Podlesie Rabsztyńskie, 
 Osiek, 
 Rabsztyn, 
 Sieniczno, 
 Troks, 
 Wiśliczka, 
 Witeradów, 
 Zawada, 
 Zederman, 
 Zimnodół, 
 Żurada. 

 

 
Mapa poglądowa 

  

 główny ośrodek powiatu olkuskiego, 
 przynależność do podregionu 

oświęcimskiego województwa 
małopolskiego, 

 położenie na szlakach komunikacyjnych 
łączących Kraków z Aglomeracją 
Górnośląską, 

 położenie na drogowych i kolejowych 
szlakach międzynarodowych w układzie 
wschód-zachód, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OLKUSZ 
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Ludność miasta i gminy: 
 50 tysięcy mieszkańców, 
 37 tysięcy mieszkańców na obszarze 

miejskim, 
 13 tysięcy mieszkańców na obszarach 

wiejskich, 
 8.770 mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym 
 32.360 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 
 8.357 mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym  
 

 
 
 

  

Szkolnictwo: 
 18 szkół podstawowych, 
 5 gimnazjów, w tym jedno gimnazjum 

specjalne oraz gimnazjum z oddziałami 
integracyjnymi, 

 9 liceów, w tym 4 ogólnokształcące 
 9 techników, 
 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, 
 2 szkoły wyższe: Społeczna Akademia 

Nauk w Łodzi, Wyższa Szkoła Biznesu w 
Dąbrowie Górniczej.  

 

  

Gospodarka: 
 ponad 5800 podmiotów gospodarczych, 
 dominacja mikro i małych podmiotów 

gospodarczych, 
 rozwijające się usługi o znaczeniu 

lokalnym i ponadlokalnym, 
 znaczące w kraju i na świecie duże 

podmioty gospodarcze. 
 tereny przygotowane pod inwestycje:  

według założeń, Strefa Gospodarcza 
będzie spójnym obszarem o docelowej 
wielkości 41,5 ha, w skład którego 
wejdą dwa obszary o zróżnicowanej 
strukturze zagospodarowania i 
przeznaczenia planistycznego, nazwane 
umownie „Obszarem A” oraz 
„Obszarem B”. 
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Atrakcje w przestrzeni miasta i gminy  

BAZYLIKA ŚW. ANDRZEJA 
Ta gotycka świątynia powstała na przełomie 
XIII i XIV wieku i została rozbudowana w 
czasach Kazimierza Wielkiego. 
Najcenniejszym zabytkiem jest gotycki 
poliptyk z końca XV wieku, jeden z czterech 
takich ołtarzy w Polsce. Niezwykłym 
zabytkiem są późnorenesansowe organy, 
które jako jedne z nielicznych w Europie 
zachowały oryginalny mechanizm. 
Zwiedzając kościół warto zobaczyć m.in 
renesansowy ołtarz główny z XVII wieku, 
ołowianą chrzcielnicę z XVI wieku oraz 
srebrny krzyż gwarków z XVII wieku. 

 
 

  

MUZEUM REGIONALNE PTTK 
To założone w 1911 roku muzeum, jest 
jednym z najstarszych muzeów regionalnych 
w Polsce. W zbiorach miecz z przełomu XIII i 
XIV wieku zwany „katowskim”, 
średniowieczne rzeźby, groty strzał z XV 
wieku i drewniane rury wodociągowe z XVI-
XVII wieku, a także bogata kolekcja 
archeologiczna i górnictwa kruszcowego. W 
muzeum zgromadzono także dokumenty, 
mapy, monety, fotografie, liczne judaica 
oraz zbiory malarstwa. 

 
  

MUZEUM AFRYKANISTYCZNE  
Muzeum Afrykanistyczne im. dr Bogdana 
Szczygła i Kolekcja Sztuki i Malarstwa 
Czarnej Afryki im. prof. dr hab. Anny i pilota 
Leona Kubarskich to jedno z największych w 
Polsce muzeów prezentujących sztukę i 
kulturę Czarnego Lądu. Można tu oglądać 
sprzęty codziennego użytku, stroje, maski 
rytualne, instrumenty muzyczne, amulety, 
rzeźby i biżuterię oraz broń z różnych 
regionów Afryki.  
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KOLEKCJA WIKLINY WŁADYSŁAWA 
WOŁKOWSKIEGO 
Władysław Wołkowski (1902 – 1986) był 
nazywany „Michałem Aniołem wikliny”. 
Wykonane przez niego wiklinowe krzesła, 
czy stoły do dziś zaskakują oryginalnością 
rozwiązań. Szczególny charakter mają 
„strojeńce polskie”, czyli duże, barwne 
makaty i kilimy. Wykonywane z wikliny, 
sznurka, trzciny i piór dzieła Wołkowskiego 
są świadectwem niepospolitego talentu 
artysty. Olkuska kolekcja stanowi największy 
w Polsce zbiór jego prac. 

 

  

KOLEKCJA MINERAŁÓW ZIEMI OLKUSKIEJ I 
SKAMIENIAŁOŚCI JURY KRAKOWSKO-
CZĘSTOCHOWSKIEJ. 
Na bogate i unikatowe zbiory składa się kilka 
tysięcy eksponatów przekazanych przez 
prywatnych kolekcjonerów. Można tu 
oglądać przeszło 30 rodzajów minerałów, w 
tym pochodzące z olkuskich kopalń okazy 
rud cynku i ołowiu. Widowiskowa jest 
ekspozycja skamieniałych organizmów 
sprzed milionów lat. Największy z 
prezentowanych amonitów ma około pół 
metra średnicy. 

 

  

MUZEUM POŻARNICTWA ZIEMI OLKUSKIEJ 
Twórcą tego, założonego w 1978 roku 
muzeum był Stefan Ząbczyński (1912 – 
2002), długoletni prezes olkuskiej OSP. 
Zgromadzono tu bogate zbiory sprzętu 
strażackiego, samochodów, konnych 
sikawek, hełmów, pasów, toporów i 
mundurów strażackich z XIX i XX wieku. 
Ciekawostką jest XVII-wieczny dzwon 
alarmowy. Prezentowane są także 
dokumenty, fotografie, sztandary, mundury, 
medale i odznaczenia, a także zdjęcia i 
osobiste pamiątki. 
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GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BIURO 
WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 
W zbiorach działającej od 2001 roku galerii 
BWA zgromadzono liczącą około 250 prac 
stałą ekspozycję polskiej sztuki 
współczesnej, głównie malarstwa, grafiki, 
rzeźby, ceramiki i fotografiki. Uzupełnia ona 
cykliczne wystawy, na których 
prezentowany jest dorobek czołowych 
artystów polskich i zagranicznych. 
Organizowane są tu także koncerty, 
konkursy, spotkania z twórcami oraz 
plenery. 

 

  

ZAMEK RABSZTYN  
Na północ od Olkusza, na wysokiej 
wapiennej skale wznoszą się malownicze 
ruiny zamku Rabsztyn z przełomu XIII i XIV 
wieku. Zamek rozbudowano w XV wieku, a 
na przełomie XVI i XVII wieku powstał 
renesansowy pałac. Zamek został spalony 
podczas Potopu. W odbudowanej bramie 
znajduje się ekspozycja poświęcona jego 
historii. 

 
  

BASZTA I MURY MIEJSKIE OLKUSZA 
Nieopodal olkuskiej bazyliki św. Andrzeja 
wznosi się zrekonstruowana średniowieczna 
baszta z fragmentem murów obronnych i 
fosy. Olkusz został otoczony murami za 
czasów Kazimierza Wielkiego. Mur miał 
ponad 1100 metrów długości i broniło go 
kilkanaście baszt. Baszta i mur są 
odbudowane z dwóch rodzajów kamienia. 
Fragmenty z czerwonego piaskowca 
pokazują wygląd obwarowań w XIV wieku. 
Część wybudowana z białego wapienia, 
pokazuje stan z XV wieku. 
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PODZIEMIA OLKUSKIEJ STARÓWKI 
Pod kamienicami olkuskiej starówki znajdują 
się piękne, gotyckie piwnice – pozostałość 
po średniowiecznej zabudowie miasta. 
Najgłębsze z piwnic mają trzy kondygnacje i 
kilkanaście metrów głębokości. Można w 
nich podziwiać gotyckie i renesansowe 
detale architektoniczne, a także szybiki 
górnicze. Ciekawostką są przedproża, czyli 
pomieszczenia, jakie znajdowały się przed 
wejściami do kamienic. Na razie podziemny 
Olkusz można oglądać w zaadaptowanych 
na kawiarnie i puby piwnicach kamienic przy 
rynku. Czynione są starania stworzenia 
podziemnej ekspozycji w odkrytych podczas 
rewitalizacji murach ratusza. 

 

PODZIEMIA OLKUSKIEGO RATUSZA 
Podczas prac rewitalizacyjnych odkryte 
zostały piwnice gotyckiego ratusza oraz 
podziemia XX-wiecznej wieży ciśnień. 
Zachowały się ściany czterech komór 
piwnicznych i szczątkowo ich sklepienia oraz 
sklepienie komory wieży ratuszowej. W 
pomieszczeniach podziemi ratusza i wieży 
ciśnień planowane jest zaprezentowanie w 
oparciu o autorski scenariusz multimedialna 
trasa turystyczna. 

 
  

REZERWAT PAZUREK 
Na północ od Olkusza rozciąga się liczący 
prawie 188 ha rezerwat przyrody „Pazurek”, 
idealne miejsce dla turystów złaknionych 
kontaktu z dziką jurajską przyrodą. Rośnie 
tam chroniony i rzadko spotykany żywiec 
dziewięciolistny, a także miesiącznica trwała 
i czosnek niedźwiedzi. Na terenie rezerwatu 
występuje przeszło 20 gatunków 
chronionych roślin naczyniowych. Niezwykłą 
atrakcją są potężne Zubowe Skały o 
fantazyjnych formach i kształtach tworzące 
prawdziwe skalne miasto. 
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OŚRODEK SPORTOWO - WYPOCZYNKOWY  
"CZARNA GÓRA”  
Największą atrakcją OSW „Czarna Góra” jest 
kompleks basenowo – rekreacyjny z 
zespołem basenów z atrakcjami wodnymi  i 
zjeżdżalniami oraz teren rekreacyjny. Na 
terenie Ośrodka znajdują się 4 korty 
tenisowe o nawierzchni ziemnej, stadion 
sportowy: boisko piłkarskie, bieżnia, 
skocznia, trybuny oraz boisko treningowe.  
  

OLKUSKIE SZLAKI ROWEROWE 
Wyznaczono osiem szlaków: cztery główne i 
pięć łącznikowych o łącznej długości ponad 
100km. Szlaki przebiegają po najbardziej 
atrakcyjnych turystycznie rejonach miasta i 
gminy Olkusz i łącza się ze szlakami 
sąsiednich gmin. W oparciu o szlaki 
rowerzyści mogą samodzielnie planować 
sobie trasy tak, aby zamykały się one w 
krótsze bądź dłuższe pętle. Sieć szlaków jest 
wyposażona w punkty wypoczynkowe. 
Olkuskie szlaki rowerowe są dostosowane 
do możliwości przeciętnego turysty, a ich 
popularyzacji służą Rodzinne Rajdy 
Rowerowe organizowane cyklicznie przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Olkuszu.   
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2.2. Pozytywne wyróżniki decydujące o atrakcyjności i pozycji strategicznej 

Olkusza 
 

Olkusz jest ośrodkiem, którego rozwój warunkowany jest przede wszystkim położeniem na 

pograniczu dwóch wielkich polskich regionów: Małopolski i Górnego Śląska. Z jednej strony, 

położenie to może być uznawane za peryferyjne ze względu na lokalizację poza obszarami 

Aglomeracji Górnośląskiej i metropolii krakowskiej. Z drugiej strony, takie usytuowanie może 

dostarczać Olkuszowi wielu szans rozwojowych. Ponadto, Olkusz można uznać za ośrodek wyjątkowy 

ze względu na jego dziedzictwo historyczno-kulturowe. Jakkolwiek w mieście występują różne 

problemy i deficyty rozwojowe to równocześnie można wskazać dużą liczbę pozytywnych cech 

decydujących o atrakcyjności Olkusza dla mieszkańców oraz wyróżniających pozytywnie miasto w 

swoim otoczeniu. W sensie strategicznym pozytywne wyróżniki odgrywają kluczową rolę dla 

kształtowania rozwoju miasta, budowania jego pozycji w otoczeniu, a także kształtowania relacji z 

podmiotami konkurencyjnymi i kooperacyjnymi.  

Schemat  2. Pozytywne wyróżniki Olkusza 
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Na każdy ze wskazanych wyróżników składa się szereg lokalnych procesów i potencjałów, które 

zostały zamieszczone w kolejnej tabeli. W tabeli tej znalazł się również opis potencjalnego znaczenia 

wyróżników dla strategicznego rozwoju miasta i gminy. 

Tabela 2. Składowe wyróżników oraz znaczenie wyróżników dla rozwoju miasta i gminy Olkusz 

WYRÓŻNIK SKŁADOWE WYRÓŻNIKA POTENCJALNE ZNACZENIE WYRÓŻNIKA 

DLA ROZWOJU OLKUSZA 
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 zabytkowa zabudowa Starówki oraz 
podziemia rynku, 

 położenie na Szlaku Orlich Gniazd i 
zamek w Rabsztynie, 

 Bazylika Mniejsza św. Andrzeja  
Apostoła z XVII-wiecznymi organami 
Hansa Hummla, 

 nekropolie olkuskie, 
 Park Rekreacyjno-Krajobrazowy, 
 tradycje górnictwa srebra, 

 rozwój turystyki, 
 wzrost społecznej aktywności w 

dziedzinie kultury, 
 integracja społeczności lokalnej i 

wzmocnienie związków 
mieszkańców z miastem, 

 wzmacnianie wizerunku Olkusza, 
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WYRÓŻNIK SKŁADOWE WYRÓŻNIKA POTENCJALNE ZNACZENIE WYRÓŻNIKA 

DLA ROZWOJU OLKUSZA 
A
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a
  krajobraz Jury Krakowsko-

Częstochowskiej ze Szlakiem Orlich 
Gniazd, 

 niebieskie dachy charakterystyczne 
dla krajobrazu miasta, 

 atrakcyjne otoczenie przyrodnicze 
miasta – parki krajobrazowe, 
Pustynia Błędowska, 

 sieć szlaków pieszych i rowerowych, 

 rozwój turystyki, w szczególności 
typów turystyki opierających się na 
wykorzystywaniu dziedzictwa 
przyrodniczo-kulturowego i 
położeniu Olkusza – np. turystyka 
aktywna, rodzinna, edukacyjna, 

 atrakcyjne warunki zamieszkania, 
 wzmacnianie wizerunku Olkusza, 

B
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sk
o
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sz
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j 

 położenie w bliskiej (ok. 40 km) 
odległości od Katowic i Krakowa 
oraz dogodne połączenia drogowe, 

 rozwój funkcji rezydencjalnych dla 
osób pracujących w sąsiednich 
obszarach metropolitalnych, a także 
dla osób kończących aktywność 
zawodową, 

 dostępność metropolitalnego rynku 
pracy i rynku edukacyjnego dla 
mieszkańców Olkusza, 

 rozwój turystyki weekendowej, 
 możliwość zwiększenia liczby osób 

uczestniczących w wydarzeniach 
kulturalnych organizowanych w 
Olkuszu, 

 atrakcyjnie położone działki 
budowlane, 

P
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ro
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o
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w
e

 
p

o
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a
w

y
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ie

sz
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w

 

 wysoki poziom przedsiębiorczości 
mieszkańców miasta, 

 zainteresowanie mieszkańców 
edukacją i podwyższaniem swoich 
kwalifikacji, 

 aktywne grupy młodzieży 
zaangażowane w rozwój swoich 
szkół, środowisk, miejscowości, 

 duża aktywność organizacji 
pozarządowych, 

 równoważenie lokalnego rynku 
pracy, 

 umacnianie sektora mikro i małych 
przedsiębiorstw, 

 podnoszenie jakości kapitału 
ludzkiego, 

 podnoszenie atrakcyjności miasta 
dla inwestorów, 

 rozwój przedsiębiorczości 
społecznej, 
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o
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 duża liczba małych firm mogących 
tworzyć sieci kooperacyjne, 

 możliwości pełnienia przez Olkusz 
centrum handlu i usług dla 
bezpośredniego otoczenia, 

 pracowitość i dobre kwalifikacje 
mieszkańców, 

 dostępność terenów inwestycyjnych, 
 dobre połączenia komunikacyjne z 

metropoliami Polski południowej, 
 bliskość terminala LHS, 

 rozwój lokalnego rynku pracy, 
 rozwój drobnego biznesu na 

potrzeby rynku ponadlokalnego, 
 przyciąganie nowych inwestorów, 
 rozwój nowych branż, 

E
m

a
li

a
 

O
lk

u
sz

  
S

. A
 

 długa historia firmy, 
 powszechna znajomość marki firmy 

w kraju, 
 wyroby firmy obecne w wielu 

gospodarstwach domowych, 

 promocja gospodarcza Olkusza, 
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WYRÓŻNIK SKŁADOWE WYRÓŻNIKA POTENCJALNE ZNACZENIE WYRÓŻNIKA 

DLA ROZWOJU OLKUSZA 
P
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 kameralne miasto stanowiące 
alternatywę dla ośrodków 
wielkomiejskich Śląska i Małopolski, 

 dobre relacje między mieszkańcami, 
 zaangażowanie mieszkańców w 

działalności społeczne, 
 aktywność organizacji 

pozarządowych, 
 dostępność lokalnej infrastruktury i 

oferty kulturalnej i sportowo-
rekreacyjnej, 

 tereny zielone z infrastrukturą 
turystyczną i rekreacyjną, 

 dostępność usług edukacyjnych na 
różnych szczeblach, 

 integracja społeczności lokalnej i 
wzmocnienie związków 
mieszkańców z miastem, 

 wzrost zaangażowania mieszkańców 
w działania na rzecz miasta i 
społeczności lokalnej, 

 rozwój funkcji rezydencjalnych – 
przyciąganie nowych mieszkańców, 

 podnoszenie jakości kapitału 
ludzkiego, 

 rozwój działalności gospodarczych 
w sektorze czasu wolnego, 
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 muzea o różnym profilu, 
 zmodernizowany Miejski Ośrodek 

Kultury, 
 przygotowana przez podmioty 

branżowe oferta kulturalna, 
 zmodernizowana Hala Sportowo – 

Widowiskowa 
 Olkuskie Szlaki Rowerowe 
 OSW „Czarna Góra” (korty, 

Kompleks Basenowo – Rekreacyjny). 
 Park Rekreacyjno – Krajobrazowy  

 rozwijanie talentów mieszkańców, 
 podwyższanie jakości życia 

mieszkańców, 
 przyciąganie odwiedzających 

zainteresowanych ofertą kulturalną, 
 komplementarność funkcji 

kulturalnych wobec rozwoju 
turystyki, 

 promocja miasta. 

S
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rt
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w
e
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  działalność Szachowej Akademii 
Anatolija Karpowa, 

 sukcesy akrobatyki sportowej i 
organizacja imprez krajowych w tej 
dyscyplinie sportu, 

 sukcesy w rajdach quadów 
kojarzonego z Olkuszem Łukasza 
Łaskawca, 

 sukcesy Stowarzyszenia Piłki 
Ręcznej SPR Olkusz, 

 rozwój skatingu i dyscyplin 
rowerowych w oparciu o Park 
Rekreacyjno-Krajobrazowy, 

 wzmacnianie specjalizacji 
sportowych miasta, 

 aktywizacja młodzieży, 
 promocja miasta, 

 

 

2.3. Procesy warunkowane przez kluczowe bariery utrudniające 

funkcjonowanie różnych podmiotów w Olkuszu 
 

Ocena sytuacji miasta i gminy jest zróżnicowana w zależności od potrzeb i preferencji różnych grup 

podmiotów lokalnych. Analizując bariery i trudności, z którymi zmierzyć się należy w strategii wzięto 

pod uwagę: 
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 osoby młode, czyli najbardziej mobilne, a równocześnie decydujące o przyszłości Olkusza, 

 szeroką grupę mieszkańców w aspekcie podstawowych uwarunkowań wyznaczających jakość 

życia, 

 pracujących oraz absolwentów poszukujących pracy, 

 osoby związane z obszarami wiejskimi, 

 podmioty decydujące o rozwoju gospodarczym miasta i gminy. 

Wskazane grupy nie są rozłączne. Różni mieszkańcy przynależą do kilku grup, a co za tym idzie 

borykają się ze specyficznym dla siebie zestawem barier i trudności. 

 

Tabela 3. Bariery i trudności w rozwoju Olkusza oraz warunkowane przez nie procesy 

Bariery funkcjonowania młodych ludzi i rodzin 

Główne bariery i trudności 
Ograniczenia  

w realizacji aspiracji 
Efekty negatywne 

 Mała liczba miejsc pracy 
dla młodych ludzi na 
lokalnym rynku pracy. 

 Niski poziom zarobków, 
zwłaszcza w porównaniu 
z sąsiednimi ośrodkami 
aglomeracyjnymi. 

 Brak rozwoju nowych 
firm i nowych branż. 

 Wysokie koszty 
zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych. 

 Niski standard mieszkań. 
 Deficyt dobrze 

skomunikowanych 
terenów pod 
budownictwo 
mieszkaniowe. 

 Słaby dostęp do 
nowoczesnych form 
kultury i rozrywki. 

 Słaba dostępność oferty 
edukacyjnej na poziomie 
wyższym. 

 Zmiany mentalności ludzi 
młodych – słabnące więzi 
z miejscem zamieszkania. 

 Ograniczone możliwości 
realizacji karier 
zawodowych. 

 Ograniczone możliwości 
zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych. 

 Ograniczone możliwości 
zaspokajania aspiracji 
kulturalnych. 

 Ograniczone możliwości 
zdobywania kwalifikacji 
umożliwiających 
funkcjonowanie na rynku 
pracy lub prowadzenie 
własnej działalności 
gospodarczej. 

 Emigracja zarobkowa. 
 Emigracja edukacyjna 
 Niski poziom 

wykorzystania 
kwalifikacji młodych i 
lepiej wykształconych 
mieszkańców. 

 Malejąca skłonność 
mieszkańców do 
zakładania i rozwoju 
rodzin. 

 Pogłębianie negatywnych 
trendów w rozwoju 
demograficznym. 

 Niski poziom młodych 
mieszkańców do 
angażowania się w 
działania na rzecz 
rozwoju Olkusza. 

Bariery dla podwyższania jakości życia mieszkańców 

Główne bariery i trudności 
Ograniczenia  

w realizacji aspiracji 
Efekty negatywne 

 Zanieczyszczenie 
powietrza - niska emisja. 

 Niezadowalający standard 
życia mieszkańców. 

 Pogarszanie sytuacji 
demograficznej gminy - 
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 Bariery dla osób 
niepełnosprawnych: 
bariery architektoniczne, 
słaba oferta transportu 
publicznego, brak 
infrastruktury opieki i 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych i 
starszych.  

 Wysokie koszty 
utrzymania - podatki 
lokalne, cena wody. 

 Relatywnie niskie 
dochody mieszkańców i 
zagrożenie bezrobociem. 

 Niski standard mieszkań. 
 Niski dostęp do usług 

wyższego rzędu na tle 
pobliskich obszarów 
metropolitalnych. 

 Sytuacja demograficzna i 
gospodarcza wpływająca 
w długim horyzoncie na 
stan finansów lokalnych. 

 Słabo rozwinięta 
wyspecjalizowana oferta 
dla seniorów. 

 Brak wielofunkcyjnych 
przestrzeni publicznych o 
wysokiej atrakcyjności 
budowanej przez usługi 
czasu wolnego. 

 Bariery komunikacyjne 
związane z niedostatkami 
w transporcie publicznym 
i infrastrukturze 
komunikacyjnej łączącej 
Olkusz z sąsiednimi 
metropoliami.  

 Ograniczone możliwości 
poprawy sytuacji 
mieszkaniowej. 

 Ograniczone możliwości 
funkcjonowania w 
społeczeństwie osób z 
dysfunkcjami oraz osób 
starszych. 

 Komunikacyjne bariery 
ograniczające codzienną 
mobilność mieszkańców - 
zwłaszcza w kontekście 
zaspokajania 
zapotrzebowania na 
pracę, edukację, usługi 
wyższego rzędu - i 
zmuszające ich do 
podejmowania decyzji o 
trwałej migracji. 

 Osłabiony dostęp do usług 
publicznych. 

 Ograniczone możliwości 
rozwoju osobowego. 

wyludnianie gminy, 
proces starzenia, 
pogarszające się 
wskaźniki obciążenia 
demograficznego. 

 Osłabienie związków 
mieszkańców z gminą 
oraz spadek 
zainteresowania udziałem 
w aktywnościach 
społecznych. 

 Spadek poziomu integracji 
społeczności lokalnej. 

 Emigracja zarobkowa. 
 Korzystanie z oferty 

handlowej oraz oferty 
usług wyższego rzędu w 
innych ośrodkach, a w 
rezultacie osłabienie 
lokalnego rynku. 

 Ukształtowanie postaw 
związanych z 
traktowaniem Olkusza 
wyłącznie jako miejsca 
zamieszkania (z 
równoczesną realizacją 
innych aspiracji poza 
gminą). 

Bariery rozwoju lokalnego rynku pracy 

Główne bariery i trudności 
Ograniczenia  

w realizacji aspiracji 
Efekty negatywne 

 Obniżanie atrakcyjności 
biznesowej Olkusza w 
stosunku do pobliskich 
metropolii. 

 Brak nowych inwestycji o 
większej skali. 

 Brak ilościowego i 
jakościowego 
zrównoważenia rynku 
pracy. 

 Niewystarczające 
powiązania pomiędzy 

 Niezadowalający standard 
życia mieszkańców. 

 Ograniczone możliwości 
realizacji karier 
zawodowych. 

 Emigracja zarobkowa. 
 Niski poziom 

wykorzystania 
kwalifikacji mieszkańców. 

 Opóźnienie decyzji o 
zakładaniu rodzin 
przekładające się na 
sytuację demograficzną 
gminy. 
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edukacją a potrzebami 
lokalnego rynku pracy. 

Bariery rozwoju obszarów wiejskich gminy oraz rolnictwa 

Główne bariery i trudności 
Ograniczenia  

we wprowadzaniu zmian 
Efekty dla rozwoju 

obszarów wiejskich 
 Trudne warunki dla 

rozwoju rolnictwa - niskie 
klasy bonitacyjne, 
rozdrobnienie 
gospodarstw. 

 Niedoinwestowanie 
gospodarstw rolnych. 

 Niska dochodowość 
działalności rolniczej. 

 Niepewność i mała 
dywersyfikacja rynków 
zbytu. 

 Słabe powiązanie 
lokalnego przemysłu 
przetwórczego 
funkcjonującego z 
gospodarstwami rolnymi. 

 Deficyty w dostępie do 
podstawowych usług na 
obszarach wiejskich 
(lokalizacja handlu i usług 
w centrum miasta). 

 Problemy z odrolnieniem 
gruntów. 

 Słaby potencjał dla 
wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich - 
istotne trudności w 
rozwinięciu w 
odpowiedniej skali 
turystyki, agroturystyki 
oraz innych usług 

 Niski potencjał 
restrukturyzacji 
gospodarstw rolnych. 

 Rozległość przestrzenna 
oraz zmiany 
demograficzne 
utrudniające utrzymanie 
wysokiego poziomu 
infrastruktury technicznej 
i społecznej oraz 
zapewnienie jej bliskości i 
dostępności dla 
mieszkańców obszarów 
wiejskich. 

 Zagrożenie marginalizacją 
obszarów wiejskich w 
rozwoju lokalnym. 

 Brak wyraźnego kierunku 
rozwoju gospodarczego 
obszarów wiejskich. 

Bariery rozwoju gospodarczego Olkusza 
Źródła barier i trudności 

dla biznesu 
Konsekwencje dla 

struktury gospodarczej 
Efekty dla rozwoju Olkusza 

 Niewystarczająca ilość 
terenów inwestycyjnych o 
wysokiej jakości i 
większej powierzchni. 

 Niska atrakcyjność 
inwestycyjna miasta w 
stosunku do innych 
ośrodków oferujących 
lepsze warunki lokalizacji 
- peryferyjne położenie, 
brak rozwiązań typu 
specjalne strefy 
ekonomiczne. 

 Wymagający poprawy 
stan infrastruktury 
transportowej; słabe 
wykorzystywanie atutów 
położenia (np. LHS). 

 Słabe powiązania lokalnej 
gospodarki ze sferą nauki, 
badań i rozwoju. 

  Wyczerpywanie zasobów 

 Niewystarczający napływ 
inwestycji i nowych 
miejsc pracy. 

 Nieukształtowane nowe 
specjalizacje gospodarcze, 
w szczególności bazujące 
na wykorzystywaniu 
innowacji i kreatywności. 

 Deficyt kwalifikacji na 
lokalnym rynku pracy 
stanowiący barierę dla 
rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy. 

 Ograniczanie działalności 
przez dotychczasowe 
wiodące przedsiębiorstwa 
miasta branży 
wydobywczej. 

 Wysoki poziom 
rozdrobnienia struktury 
gospodarczej miasta 
zdominowanej przez 

 Ograniczone tempo 
podnoszenia standardu 
życia mieszkańców. 

 Emigracja zarobkowa. 
 Niski poziom 

wykorzystania 
kwalifikacji mieszkańców. 

 Nieukształtowany 
wizerunek gospodarczy 
Olkusza, w szczególności 
brak wizerunku 
inwestycyjnego. 
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naturalnych miasta i 
gminy. 

 Słaba identyfikowalność 
Olkusza wśród 
inwestorów utrudniająca 
ich przyciąganie do 
miasta. 

 Przyciąganie młodych 
ludzi przez pobliskie 
ośrodki akademickie - 
odpływ kapitału 
ludzkiego. 

 Ograniczony popyt na 
lokalnym rynku hamujący 
rozwój firm. 

 Brak współpracy 
podmiotów lokalnych 
przy realizacji działań 
związanych z 
zagospodarowaniem 
przestrzennym. 

firmy mikro i małe o 
ograniczonych 
zdolnościach rozwoju i 
wdrażania innowacji. 

 Bariery dla wykreowania 
rynkowych usług 
wyższego rzędu 
wynikające z ograniczonej 
siły nabywczej lokalnej 
społeczności. 
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2.4. Wyzwania i związane z nimi procesy rozwoju Olkusza 
 

Główne wyzwania, którym miasto stawić musi czoła w perspektywie najbliższych lat to: 

 demograficzne stabilizacja Olkusza – miasto jest zagrożone utratą swoich mieszkańców, 

szczególnie młodych na rzecz ośrodków metropolitalnych województwa śląskiego i 

małopolskiego; należy również zwrócić uwagę na pogarszające się wskaźniki obciążenia 

demograficznego, to jest rosnący odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym i spadek 

odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym; 

 równoważenie lokalnego rynku pracy – z wyzwaniem demograficznym ściśle związane są 

zagadnienia lokalnego rynku pracy, a szczególnie rosnąca mobilność kapitału ludzkiego o 

wysokich kwalifikacjach oraz zagrożenie utraty najlepiej wykształconych i najbardziej 

przedsiębiorczych mieszkańców; możliwość pozyskania pracy przez mieszkańców, zwłaszcza 

osoby młode warunkuje utrzymanie ich trwałych związków z miastem;  

 zmiana struktury lokalnej gospodarki – procesy zachodzące w gospodarce globalnej, 

zwłaszcza coraz intensywniejsze bazowanie na innowacyjności i kreatywności wymuszają 

podejmowanie działań zorientowanych na podnoszenie konkurencyjności gospodarki 

lokalnej, w tym rozwijanie nowych branż umożliwiających wykorzystywanie kapitału 

ludzkiego Olkusza; 

 rozwój społeczeństwa obywatelskiego – fundamentem rozwoju lokalnego są aktywności 

podejmowane przez mieszkańców; relacje między mieszkańcami, skłonność do współpracy, 

zaangażowanie w inicjatywy lokalne, ale także stosunek do podnoszenia własnych kwalifikacji 

i samodzielnej realizacji posiadanych aspiracji stanowią najcenniejszy potencjał rozwojowy 

miasta; rozwój społeczeństwa obywatelskiego to również istotny czynnik ograniczania 

polaryzacji społecznej oraz hamowania utraty tradycyjnych wartości przez społeczność 

lokalną; 

 nowoczesne zarządzanie procesami rozwoju miasta i gminy – do władz lokalnych należy 

tworzenie warunków wspierających aktywność mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości, 

wykorzystywanie szans pojawiających się w otoczeniu, dbałość o równoważenie różnych 

funkcji rozwijanych w mieście; wymaga to doskonalenia procesu zarządzania zarówno w 

aspekcie wykorzystywanej wiedzy, infrastruktury, narzędzi komunikacji. 

 

Schemat  3. Wyzwania strategiczne miasta i gminy Olkusz 
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Na kolejnych schematach zamieszczono wyzwania strategiczne oraz procesy i zjawiska składające się 

na dane wyzwanie. 

Schemat  4. Wyzwanie demograficznej stabilizacji Olkusza 

 

Schemat  5. Wyzwanie równoważenia lokalnego rynku pracy 
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Schemat  6. Wyzwanie zmiany struktury lokalnej gospodarki 
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Schemat  7. Wyzwanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

 

Schemat  8. Wyzwanie nowoczesnego zarządzania procesami rozwoju miasta i gminy 
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3. Scenariusz ewolucyjnego rozwoju Olkusza „Olkusz 2022” 
 

Opracowane scenariusze ewolucyjnego rozwoju Olkusza stanowią próbę odpowiedzi na pytanie jak 

może ukształtować się przyszłość miasta i gminy przy kontynuacji dotychczasowych zachowań 

podmiotów lokalnych. Na treść scenariuszy wpływa zarówno kształt polityki realizowanej przez 

władze lokalne, jak też działania realizowane przez inne podmioty z miasta i otoczenia. Ze względu na 

brak możliwości jednoznacznego prognozowania przyszłości w poniższej tabeli zamieszczono dwa 

scenariusze kontrastowe. Prawdopodobna przyszłość jest rozpięta pomiędzy skrajnymi zjawiskami 

zawartymi w scenariuszu pozytywnego rozwoju i scenariuszu ostrzegawczym. 

 

Tabela 4. Scenariusz ewolucyjnego rozwoju Olkusza  

 Scenariusz trendów pozytywnych Scenariusz ostrzegawczy 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 

 utrzymanie znaczenia sektora MŚP w 
strukturze gospodarczej oraz na lokalnym 
rynku pracy, 

 nowe miejsca dla realizacji inwestycji, 
w tym z zakresu turystyki i w strefie 
gospodarczej, 

 duża ilość sklepów prywatnych 
(rodzinnych) i dużych sieci, 

 zainteresowanie mieszkańców 
rozwojem ekonomii społecznej, 

 regres gospodarczy miasta, upadek 
części firm, w tym z sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw, 

 niski poziom atrakcyjności 
inwestycyjnej miasta, 

 brak specjalizacji gospodarczej i mała 
liczba innowacyjnych podmiotów 
gospodarczych, 

 spadek dochodów mieszkańców, 
 pogarszająca się sytuacja 

ekonomiczna mogąca skutkować 
nasileniem patologii społecznych, postaw 
roszczeniowych oraz wzrostem 
przestępczości w mieście, 

R
yn

ek
 p

ra
cy

 

 nowe miejsca pracy w strefie 
ekonomicznej, 

 zatrudnianie się mieszkańców poza 
Olkuszem, głównie w sąsiednich 
aglomeracjach, 

 spadająca liczba miejsc pracy – utrata 
miejsc pracy w likwidowanych 
przedsiębiorstwach i niskie tempo 
powstawania nowych miejsc pracy, 

 rosnący poziom bezrobocia, 
 emigracja ekonomiczna mieszkańców 

spowodowana brakiem miejsc pracy, 

W
ar

u
n

ki
 m

ie
sz

ka
n

io
w

e
  alternatywne dla metropolii miejsce 

zamieszkania, 
 wygodne miasto-sypialnia z 

rozwiniętym sektorem usług i handlu, 
 miasto o dobrych połączeniach 

drogowych umożliwiających korzystanie z 
udogodnień w ośrodkach 
metropolitalnych, 

 miasto przyciągające mieszkańców z 
mniejszych sąsiednich ośrodków, 

 brak budynków zbiorowego 
zamieszkania, 

 niedostatek uzbrojonych i 
przekształconych terenów pod 
jednorodzinne budownictwo 
mieszkaniowe, 

K o m u n i k a c j a  korzystne usytuowanie  duże obciążenie miasta przez ruch 
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komunikacyjne i dobry układ 
komunikacyjny, 

 obwodnica Olkusza, 

samochodowy, 
 trudności w utrzymaniu dobrego 

stanu dróg wewnętrznych, 
 niedostatecznie rozwinięta 

komunikacja publiczna – zarówno w 
układzie wewnętrznym, jak i zewnętrznym 

P
rz

es
tr

ze
ń

 i 
śr

o
d

o
w

is
ko

 

 poprawiająca się estetyka miasta, 
 odrestaurowane i wykorzystywane 

zabytki i przestrzenie kulturowe miasta, w 
tym Starówka i zamek w Rabsztynie, 

 uporządkowana przestrzeń, 
 poprawiający się stan środowiska na 

skutek ograniczania wpływu 
przedsiębiorstw, 

 dobrze przygotowane i 
zagospodarowane tereny budowlane, 

 poprawiający się stan infrastruktury 
dzięki wykorzystaniu środków unijnych, 

 niedostateczne wyposażenie 
infrastrukturalne terenów pod zabudowę, 

 zagrożenie niską emisją, 

O
fe

rt
a 

u
sł

u
g 

cz
as

u
 

w
o

ln
e

go
  

 dobry poziom oferty kulturalnej 
realizowanej w modernizowanych 
obiektach kultury, 

 atrakcyjna, urozmaicona i dostępna 
infrastruktura sportowo-rekreacyjna, w 
tym na terenach wiejskich, 

 systematyczny rozwój przemysłów 
czasu wolnego bazujących na położeniu 
(zabytki, przyroda), 

 infrastrukturalne braki w 
infrastrukturze turystycznej, rekreacyjnej i 
kulturalnej obniżające atrakcyjność oferty 
usług czasu wolnego w Olkuszu, 

 wysokie zainteresowanie 
mieszkańców ofertą aglomeracji 
obniżające ich korzystanie z oferty lokalnej, 

O
fe

rt
a 

tu
ry

st
yc

zn
a 

 atrakcyjna oferta turystyczna 
opierająca się na dziedzictwie kulturowym 
miasta, 

 dobrze rozwinięta infrastruktura 
turystyczna i rekreacyjna, 

 wzrastająca liczba turystów 
odwiedzających Olkusz, 

 wolniejsze tempo rozwoju funkcji 
turystycznych w stosunku do innych 
ośrodków Polski południowej, w tym 
innych gmin Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, 

Sp
o

łe
cz

eń
st

w
o

 
o

b
yw

at
e

ls
ki

e 

 wysoki poziom aktywności 
organizacji pozarządowych, szczególnie na 
polu kultury, edukacji oraz wspierania osób 
niepełnosprawnych, 

 aktywność organizacji 
pozarządowych działających na rzecz 
społeczności wiejskich lub osiedlowych, 

 wspólne inicjatywy organizacji 
pozarządowych, 

 osłabienie więzi międzyludzkich 
spowodowane trudnościami 
ekonomicznymi i spadkiem związków ze 
swoim miejscem zamieszkania, 

U
sł

u
gi

 
sp

o
łe

cz
n

e
  zracjonalizowana sieć placówek 

edukacyjnych z dobrą ofertą, 
 dobrze rozwinięta pomoc dla 

seniorów, w tym rozwinięte usługi o 
znaczeniu ponadlokalnym, 

 niedokończony proces racjonalizacji 
sieci szkolnej, 

 niedostatki w dostępie do opieki 
zdrowotnej, 

D
e

m
o

gr
af

ia
 

 wzrost ludności w wieku 
produkcyjnym na skutek migracji, 

 przyrost demograficzny, 

 wyludnianie miasta ze względu na 
brak pracy, trudności w zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych oraz niską 
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atrakcyjność miasta dla rodzin,  
 nasilona emigracja ludzi młodych i 

aktywnych, 
 wzrost liczby osób starszych 

wymagających zapewnienia opieki, 
 pogarszająca sytuacja budżetowa 

miasta ze względu na zmiany 
demograficzne, 

P
o

zy
cj

a 
m

ia
st

a 

 stolica Małopolski Zachodniej, 
 wykształcenie nowych profili 

gospodarczych. 

 zmarginalizowanie miasta w regionie, 
 niskie tempo rozwoju i 

wprowadzania zmian, 
 niski potencjał innowacyjny lokalnej 

gospodarki, 
 spadek dochodów do budżetu 

lokalnego. 
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4. Wizja rozwoju „Olkusz 2022+” 
 

Analiza wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań oraz wyzwań rozwojowych miasta, określenie 

aspiracji mieszkańców, a także krańcowych scenariuszy rozwoju ewolucyjnego stało się podstawą  dla  

sformułowania wizji rozwoju Olkusza. Wizja stanowi życzeniowy scenariusz rozwoju miasta 

zawierający stany i procesy, które powinny cechować Olkusz po zrealizowaniu strategii, czyli po roku 

2022. Wizja odpowiada więc na pytanie „Jakim miastem powinien być Olkusz po roku 2022?”. 

Horyzont czasowy całej strategii, jak również opracowanej wizji został skorelowany z horyzontem 

podstawowych dokumentów regionalnych i krajowych. 

Tabela 5. Wizja rozwoju Olkusza „Olkusz 2022+” 

OLKUSZ W ROKU 2022 TO MIASTO I GMINA CECHUJĄCA SIĘ: 

1. konkurencyjną gospodarką, w której stale zachodzą procesy dostosowawcze 
polegające na: 
 tworzeniu i wzmacnianiu inteligentnych specjalizacji gospodarczych poprzez: 

- wykorzystywanie rozwiązań innowacyjnych generowanych zarówno w olkuskich 
firmach jak też w instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych w pobliskich 
aglomeracjach,  

- przyciąganie inwestorów, zwłaszcza z branż innowacyjnych, tworzących miejsca 
pracy dla wykształconych mieszkańców Olkusza, 

 rozwoju przemysłów czasu wolnego wykorzystujących kulturowy i przyrodniczy 
potencjał miasta, 

 poszerzaniu oferty turystycznej miasta, w tym turystyki weekendowej, aktywnej i 
edukacyjnej oraz zwiększaniu liczby osób odwiedzających atrakcje miasta i 
korzystających z usług gastronomicznych, noclegowych i innych usług turystycznych,  

 rozwoju firm świadczących wysokospecjalistyczne usługi „na odległość”, np. call-
center, outsourcing, 

 poszerzaniu oferty usług kształtowanych w nawiązaniu do zmian demograficznych, 
w tym usług opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych, 

 współpracy wszystkich szczebli samorządu z biznesem, której celem jest tworzenie 
atrakcyjnych warunków dla biznesu lokalnego oraz inwestorów z otoczenia, w tym 
zwłaszcza poprzez dobre przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz 
dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy; 

2. zrównoważonym rynkiem pracy, którego podstawą są:: 
 atrakcyjne miejsca pracy dostępne w Olkuszu odpowiadające aspiracjom 

mieszkańców miasta oraz sąsiednich gmin, 
 dobra dostępność komunikacyjna rynków pracy w sąsiednich aglomeracjach, 
 rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna umożliwiająca podejmowanie 

telepracy, 
 oferta edukacyjna miasta umożliwiająca mieszkańcom nabywanie kwalifikacji 

poszukiwanych na rynku pracy oraz rozwijanie ich potencjału przedsiębiorczego; 

3. wysoką atrakcyjnością zamieszkania – przyczyniającą się do trwałego wiązania z 
miastem jego mieszkańców, a także przyciągania nowych mieszkańców – na którą 
składają się: 
 przyjazne, estetyczne, bezpieczne, zadbane i dobrze urządzone przestrzenie 

publiczne, 
 dobrze przygotowane tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz dogodne 
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powiązania komunikacyjne z sąsiednimi aglomeracjami umożliwiające rozwój 
Olkusza jako ośrodka rezydencjalnego dla mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej 
oraz Krakowa, 

 oferta usług publicznych i rynkowych budująca wysoką jakość życia, w szczególności 
usług edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, opiekuńczych dla dzieci i osób 
starszych, 

 korzystne warunki ekologiczne oraz minimalizowane negatywne oddziaływania na 
środowisko przyrodnicze; 

4. wysoką aktywnością mieszkańców przejawiającą się w: 
 podwyższaniu własnych kwalifikacji i rozwijaniu posiadanych talentów, 
 angażowaniu się w działania na rzecz społeczności lokalnych, 
 przejmowaniu przez organizacje pozarządowe funkcji publicznych, 
 podejmowania działalności gospodarczej, w tym rozwijania ekonomii społecznej;. 

5. centralną pozycją w otoczeniu ponadlokalnym związaną z: 
 kreowaniem Olkusza jako bieguna rozwoju w przestrzeni pomiędzy Aglomeracją 

Górnośląską a Krakowem oraz zaspokajaniem potrzeb mieszkańców sąsiednich gmin 
w zakresie usług wyższego rzędu, 

 pełnieniem ważnych funkcji administracyjnych oraz koncentracją instytucji 
publicznych o znaczeniu powiatowym i ponadpowiatowym, 

 możliwościami korzystania z oferty miasta oraz oferty podmiotów działających w 
mieście w przestrzeni wirtualnej, 

 posiadaniem i wykorzystywaniem unikatowych cech wywołujących silne skojarzenia z 
miastem, w szczególności: 
- wyjątkowego dziedzictwa kulturowego, 
- wyspecjalizowanej oferty kulturalnej, 
- sukcesów szachowych, akrobatyki sportowej i piłki ręcznej  
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5. Cele rozwoju Olkusza 
 

W oparciu o wizję oraz pozostałe elementy wykonanej diagnozy sformułowano cele strategiczne i 

cele szczegółowe miasta i gminy Olkusz. Cele odzwierciedlają konkretne wartości lub procesy jakie 

należy osiągnąć dla realizacji zdefiniowanej wizji rozwoju miasta. Są to: 

 stany, które są ważnymi wartościami dla mieszkańców, albo warunkują osiąganie takich 

wartości,  

 procesy, których kształtowanie prowadzi do osiągnięcia ważnych wartości dla mieszkańców,  

 stany i procesy tworzące możliwości rozwoju podmiotów lokalnych. 

 

 

Tabela 6. Cel główny miasta i gminy Olkusz 

 

 

Tabela 7. Cele strategiczne i cele szczegółowe Olkusza do roku 2020 

CELE STRATEGICZNE CELE SZCZEGÓŁOWE 

CS1. Rozwój gospodarczy Olkusza opierający 
się na wykorzystaniu przedsiębiorczości 
mieszkańców, atutów przyrodniczo-
kulturowych oraz lokalizacji miasta w 
sąsiedztwie Aglomeracji Górnośląskiej i 
Krakowa. 

C1.1. Wzmacnianie potencjału mikro i 
małych olkuskich przedsiębiorstw oraz 
ich zdolności do tworzenia 
atrakcyjnych miejsc pracy i wdrażania 
rozwiązań innowacyjnych. 

C1.2. Rozwijające się w oparciu o 
wykorzystywanie dziedzictwa 
przyrodniczego i historyczno-
kulturowego usługi czasu wolnego – 
turystyka weekendowa i aktywna, 
rekreacja, kultura, rozrywka – o 
wysokiej atrakcyjności dla 
mieszkańców Olkusza oraz sąsiednich 
aglomeracji.  

C1.3. Rozwijający się w Olkuszu sektor usług 
dla biznesu świadczonych przy 
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wykorzystaniu technologii 
informatycznych. 

C1.4. Rozwijające się w nawiązaniu do zmian 
demograficznych usługi lecznicze, 
rehabilitacyjne i opiekuńcze o 
znaczeniu ponadregionalnym. 

C1.5. Olkusz miastem przyciągającym 
inwestorów tworzących atrakcyjne 
miejsca pracy, wdrażających 
rozwiązania innowacyjne oraz 
kreujących sieci kooperacji z dużym 
udziałem olkuskich firm. 

C1.6. Trwałe i rozwijające się sieci kooperacji 
lokalnych firm wzmacniające ich 
specjalizację, podwyższające 
efektywność działania, pozycję 
konkurencyjną w otoczeniu oraz 
umożliwiające olkuskim firmom 
zajmowanie dobrej pozycji w 
regionalnych i krajowych sieciach 
współpracy. 

CS2. Kapitał ludzki główną siłą napędzającą 
rozwój społeczny i gospodarczy Olkusza. 

C.2.1. Rosnące, dostosowywane do potrzeb 
rynku pracy kwalifikacje mieszkańców, 
stanowiące fundament atrakcyjności 
inwestycyjnej Olkusza. 

C.2.2. Wysoki poziom kompetencji 
cywilizacyjnych mieszkańców – w tym 
przedsiębiorczości, kreatywności, 
kompetencji informatycznych i 
językowych – poszerzający możliwości 
kształtowania karier zawodowych i 
budowania pozycji społecznej 
Olkuszan. 

C.2.3. Wysoki poziom zaangażowania 
mieszkańców w działania na rzecz 
rozwoju swoich miejscowości i 
wspólnot lokalnych.  

C.2.4. Aktywności kulturalne i sportowe 
mieszkańców poszerzające ofertę 
spędzania czasu wolnego oraz 
wzmacniające wizerunek miasta w 
otoczeniu. 

CS3. Wysoka jakość życia opierająca się na 
zadowalającym poziomie dochodów, 
kameralności i przyjazności miasta, 
dobrej organizacji przestrzennej, 
dostępności nowoczesnych usług 
publicznych, dobrych warunkach 
środowiskowych oraz łatwej 
osiągalności udogodnień oferowanych w 
sąsiednich aglomeracjach. 

C3.1. Przyjazne, estetyczne, bezpieczne, 
zadbane i dobrze urządzone przestrzenie 
publiczne, w tym przestrzenie centralne, 
przestrzenie w sołectwach oraz na 
osiedlach. 

C3.2. Dobrze przygotowane tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe oraz 
dogodne powiązania komunikacyjne z 
sąsiednimi aglomeracjami umożliwiające 
rozwój Olkusza jako ośrodka 
rezydencjalnego dla mieszkańców 
Aglomeracji Górnośląskiej oraz Krakowa. 
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C3.3. Rozwinięta oferta usług publicznych i 
rynkowych umożliwiająca zaspokajanie 
oczekiwań i rozwój mieszkańców. 

C3.4. Korzystne warunki ekologiczne oraz 
minimalizowane negatywne 
oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze. 

C3.5. Codzienna dostępność rynków pracy 
oraz usług wyższego rzędu w sąsiednich 
aglomeracjach podnosząca jakość i 
standard życia w Olkuszu oraz 
ograniczająca zjawiska trwałej emigracji. 

C3.6. Rozwijające się podmioty ekonomii 
społecznej wspierające rozwiązywanie 
problemów lokalnych oraz zwiększające 
dostęp mieszkańców do dóbr nie 
zapewnianych w odpowiedniej skali i 
jakości przez sektor rynkowy i publiczny. 
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6. Uwarunkowania realizacji celów rozwoju miasta Olkusza 
 

Treść wyznaczonych celów rozwoju miasta jest zróżnicowana. Powoduje to, że na realizację każdego 

celu wpływa inny zbiór uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego, analiza SWOT została 

wykonana odrębnie dla każdego z celów strategicznych. Czynniki w analizie SWOT podzielono w 

następujący sposób: 

 SIŁY – STRENGTHS (S): 

wewnętrzne czynniki mające (lub mogące mieć) pozytywny wpływ na rozwój miasta, 

wyróżniające miasto w sposób korzystny w otoczeniu, tworzące podstawy dla jego przyszłego 

rozwoju, podnoszące jego atrakcyjność i konkurencyjność w oczach mieszkańców, 

inwestorów, osób odwiedzających; 

 SŁABOŚCI – WEAKNESSES (W):  

wewnętrzne czynniki mające (lub mogące mieć) negatywny wpływ na rozwój miasta, 

utrudniające rozwój i realizację zamierzeń; braki w potencjałach, obniżające pozycję miasta 

zarówno w oczach mieszkańców, jak i podmiotów zewnętrznych; 

 SZANSE – OPPORTUNITIES (O) 

czynniki w otoczeniu sprzyjające (lub mogące sprzyjać) rozwojowi miasta i osiąganiu 

wyznaczonych celów, umożliwiające eliminowanie słabości, wzmacnianie sił, uruchamianie 

nowych kierunków rozwoju; 

 ZAGROŻENIA – THREATS (T) 

czynniki w otoczeniu utrudniające (lub mogące utrudniać) rozwój miasta i osiąganie 

wyznaczonych celów, stanowiące bariery w przełamywaniu aktualnych trudności i blokujące 

możliwości podejmowania działań w różnych, istotnych z punktu widzenia rozwoju miasta 

dziedzinach. 

 

CS1. Rozwój gospodarczy Olkusza opierający się na wykorzystaniu przedsiębiorczości mieszkańców, 

atutów przyrodniczo-kulturowych oraz lokalizacji miasta w sąsiedztwie Aglomeracji 

Górnośląskiej i Krakowa. 

SIŁY SŁABOŚCI 

S1. Wysoka przedsiębiorczość mieszkańców 
przejawiająca się w dużej liczbie podmiotów 
gospodarczych (w stosunku do innych gmin) 
zarejestrowanych na terenie miasta i gminy 
Olkusz. 

S2. Duża liczba małych firm mogących tworzyć 
lokalne sieci kooperacyjne. 

S3. Rosnący poziom wykształcenia i wzrost 
znajomości języków obcych mieszkańców. 

W1. Dominacja małych podmiotów 
gospodarczych, o niskich możliwościach 
rozwojowych, nie tworzących nowych 
miejsc pracy. 

W2. Niski udział w strukturze gospodarczej 
miasta podmiotów o wysokim poziomie 
tworzenia i wdrażania innowacji oraz słabe 
powiązania lokalnej gospodarki ze sferą 
nauki, badań i rozwoju. 
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S4. Marki gospodarcze miasta tworzące jego 
wizerunek w otoczeniu: Emalia S.A., 
eksploatacja rud cynku i ołowiu. 

S5. Pełnienie przez Olkusz ważnych 
ponadlokalnych funkcji administracyjnych i 
handlowo-usługowych dla swojego 
bezpośredniego otoczenia oraz możliwości 
rozwoju oferty dla mieszkańców sąsiednich 
gmin. 

S6. Korzystne położenie geograficzne gminy 
pomiędzy dużymi ośrodkami gospodarczymi 
i administracyjnymi – Aglomeracją 
Górnośląską i Krakowem – stanowiącymi 
chłonne rynki zbytu i główne centra biznesu 
Polski Południowej. 

S7. Dogodne usytuowanie komunikacyjne: 
połączenia drogowe z metropoliami Polski 
Południowej, bliskość terminala LHS. 

S8. Atrakcyjne warunki przyrodnicze oraz 
wysoki potencjał kulturowo-historyczny 
predestynujące Olkusz do rozwoju funkcji 
turystycznych i rekreacyjnych. 

S9. Rozwijająca się, wymagająca dalszego 
promowania działalność lokalnych instytucji 
kultury, w tym Miejskiego Ośrodka Kultury 
oraz muzeów o różnym profilu wraz z 
podziemiami Ratusza. 

W3. Słabe powiązania między firmami miasta 
oraz ich niska skłonność do zrzeszania się. 

W4. Niedostatek dużych, zwartych i dobrze 
wyposażonych terenów inwestycyjnych 
oraz preferencyjnych rozwiązań dla 
inwestorów typu Specjalne Strefy 
Ekonomiczne. 

W5. Słaba identyfikowalność Olkusza wśród 
inwestorów utrudniająca ich przyciąganie 
do miasta. 

W6. Brak nowych inwestycji tworzących miejsca 
pracy. 

W7. Niewystarczająca liczba instytucji otoczenia 
biznesu w zakresie doradztwa dla lokalnych 
firm. 

W8. Niewystarczające powiązania pomiędzy 
edukacją a potrzebami lokalnego rynku 
pracy. 

W9. Niska chłonność olkuskiego rynku 
utrudniająca rozwój lokalnego biznesu. 

W10. Struktura gospodarcza nie gwarantująca 
poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

W11. Wyczerpujące się zasoby surowców 
mineralnych w Olkuszu. 

W12. Niezadowalający stan wewnętrznej 
infrastruktury komunikacyjnej utrudniający 
wykorzystanie dogodnego położenia 
Olkusza. 

W13. Peryferyjne położenie Olkusza poza główna 
osią rozwoju Polski Południowej 
Aglomeracja Górnośląska – Kraków. 

W14. Słabo identyfikowalny turystyczny 
wizerunek Olkusza, mało znana oferta 
turystyczno-rekreacyjna i brak specjalizacji 
turystycznych tworzących pozycję 
konkurencyjną miasta w zakresie oferty 
czasu wolnego. 

W15. Trudności w rozwijaniu działalności 
gospodarczych w sektorze turystyki i 
przemysłach czasu wolnego. 

W16. Mała liczba wizerunkowych, cyklicznych 
wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych 
promujących Olkusz w skali regionalnej i 
ponadregionalnej oraz przyciągających 
uczestników spoza regionu. 

W17. Niski potencjał rozwojowy gospodarstw 
rolnych – ze względu na warunki naturalne, 
oraz wielkość gospodarstw. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

O1. Dynamiczny rozwój technologii 
umożliwiających realizację 

T1. Wysoki poziom atrakcyjności inwestycyjnej 
sąsiednich metropolii. 
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wysokospecjalistycznych usług „na 
odległość” świadczonych dla biznesu w 
otoczeniu regionalnym, krajowym i 
światowym. 

O2. Dostępność funduszy Unii Europejskiej na 
wspieranie lokalnego rozwoju 
gospodarczego, w tym na rozwój 
przedsiębiorczości i innowacji.  

O3. Funkcjonowanie i rozwój centrum 
logistycznego (zespół terminali 
przeładunkowych LHS) w Sławkowie. 

O4. Aktywność instytucji promujących walory 
gospodarcze Małopolski – Departament 
Obsługi Inwestora przy MARR, media 
regionalne i ogólnopolskie, targi 
branżowe, itp. 

O5. Aktywność sąsiednich gmin oraz Związku 
Gmin Jurajskich w zakresie rozwijania 
oferty turystycznej oraz oferty czasu 
wolnego, a także partnerskiego 
realizowania projektów przy 
wykorzystaniu środków z UE. 

O6. Wzrastająca popularność turystyczna Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. 

O7. Silny wizerunek turystyczny Małopolski 
oraz duża aktywność instytucji 
promujących walory turystyczne regionu: 
Małopolska Organizacja Turystyczna, 
media regionalne i ogólnopolskie, targi 
turystyczne, itp. 

O8. Moda na zdrowy styl życia, rosnące 
zainteresowanie ofertą czasu wolnego, w 
szczególności usługami, do rozwoju 
których predestynowany jest Olkusz: 
turystyka kulturowa, edukacyjna, 
weekendowa, agroturystyka, różne formy 
turystyki aktywnej (jazda konna, 
rowerowa, wspinaczka, itp.). 

O9. Rozwijająca się w otoczeniu Olkusza oferta 
turystyczna podnosząca możliwości 
przyciągnięcia turystów do Olkusza. 

O10. Przyjęcie przez samorządy województw 
małopolskiego i śląskiego Strategii dla 
rozwoju Polski Południowej do roku 2020 
umożliwiającej realizację partnerskich 
projektów wykorzystujących położenie 
Olkusza i jego tradycyjne związki z 
Małopolską i Śląskiem; wpisane do 
Strategii dla rozwoju Polski Południowej 
do roku 2020 ważne projekty potencjalnie 
wspierające rozwój Olkusza: 
 rozwijanie infrastruktury drogowej 

T2. Utrwalanie głównej osi rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski południowej wzdłuż 
autostrady A-4. 

T3. Rosnąca konkurencja ze strony małopolskich 
oraz śląskich ośrodków turystycznych. 

T4. Podporządkowany ekonomii model życia 
przyjmowany przez znaczną część 
społeczeństwa, wiążący się z ograniczaniem 
ilości czasu wolnego i intensywności 
korzystania z usług turystyczno-
rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych. 

T5. Wysoka atrakcyjność sąsiednich metropolii 
dla młodych, wykształconych, 
przedsiębiorczych mieszkańców. 

T6. Skomplikowane i niestabilne przepisy 
utrudniające działanie biznesu. 

T7. Niski poziom środków publicznych i 
prywatnych przeznaczanych na prace 
badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe. 

T8. Niska dochodowość działalności rolnej. 
T9. Zawarcie w Strategii dla rozwoju Polski 

Południowej do roku 2020 projektu 
szybkiego połączenia kolejowego Kraków-
Katowice mogącego skutkować dalszą 
peryferyzacją Olkusza. 
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łączącej Aglomerację Górnośląską z 
Krakowem stanowiące alternatywę dla 
autostrady A-4 (projekt: Podniesienie 
standardów DK 94 Kraków – Olkusz – 
Sławków – Dąbrowa Górnicza – Bytom 
– droga główna ruchu przyśpieszonego 
o przekroju dwujezdniowym 
dwupasmowym na całym przebiegu), 

 wykreowanie Szlaku Orlich Gniazd jako 
flagowego produktu turystycznego 
Polski Południowej, 

 szlak zabytków górniczych Polski 
Południowej, 

 opracowanie koncepcji rozwoju 
transportu intermodalnego 
makroregionu. 

 

CS2. Kapitał ludzki główną siłą napędzającą rozwój społeczny i gospodarczy Olkusza. 

SIŁY SŁABOŚCI 

S1. Edukacyjna oferta instytucji kultury 
umożliwiająca rozwój talentów oraz 
aktywizację mieszkańców. 

S2. Wzrost poziomu wykształcenia 
mieszkańców i zainteresowanie 
mieszkańców, zwłaszcza młodych, 
zdobywaniem kwalifikacji. 

S3. Aktywność organizacji pozarządowych 
działających w mieście. 

S4. Silne więzi społeczne i ugruntowana 
tożsamość lokalna; dobre relacje między 
mieszkańcami. 

S5. Działalność Szachowej Akademii Anatolija 
Karpowa oraz sukcesy krajowe i 
międzynarodowe szachistów z Olkusza. 

S6. Sukcesy akrobatyki sportowej i organizacja 
imprez krajowych w tej dyscyplinie sportu. 

S7. Korzystne położenie geograficzne gminy 
umożliwiające mieszkańcom korzystanie z 
rynku pracy i rynku edukacyjnego w 
sąsiednich aglomeracjach – Aglomeracji 
Górnośląskiej i Krakowie. 

W1. Starzejące się społeczeństwo; pogarszanie 
wskaźników obciążenia demograficznego. 

W2. Emigracja zarobkowa części mieszkańców, 
szczególnie dobrze wykształconych i 
mobilnych. 

W3. Zagrożenie wzrostu bezrobocia związane z 
dokonującymi się przekształceniami 
struktury gospodarczej. 

W4. Niewystarczająca liczba miejsc pracy dla 
osób o wysokich kwalifikacjach. 

W5. Relatywnie niski poziom zarobków w 
Olkuszu. 

W6. Brak rozwoju nowych firm i nowych branż 
tworzących możliwości rozwoju kapitału 
ludzkiego nowej generacji. 

W7. Niewystarczający poziom rozwoju 
transportu publicznego w kontekście 
dostępu do rynku pracy w sąsiednich 
metropoliach. 

W8. Deficyty w ofercie edukacyjnej i kulturalnej 
w stosunku do sąsiednich ośrodków 
metropolitalnych; słaba dostępność oferty 
kształcenia na poziomie wyższym. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

O1. Ukształtowanie świadomości społecznej na 
temat wagi edukacji dla kariery zawodowej i 
związany z tym wzrost zainteresowania 
podnoszeniem kwalifikacji, 

O2. Rozwój nowoczesnych technologii 
ułatwiający dostęp do informacji i 
możliwości komunikacji. 

T1. Wysoka atrakcyjność sąsiednich metropolii 
dla młodych, wykształconych, 
przedsiębiorczych mieszkańców. 

T2. Wysokie koszty pracy utrudniające 
kreowanie nowych miejsc pracy zwłaszcza 
przez firmy małe dominujące w strukturze 
gospodarczej Olkusza. 
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O3. Wzrost mobilności przestrzennej związany ze 
wzrostem ilości samochodów. 

O4. Zaangażowanie sektora prywatnego w 
rozwój usług edukacyjnych i kulturalnych. 

O5. Dostępność funduszy Unii Europejskiej na 
rozwój kapitału ludzkiego. 

T3. Sztywne regulacje dotyczące funkcjonowania 
placówek oświatowych utrudniające 
dostosowanie kształcenia do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. 

T4. Kryzys transportu publicznego, w 
szczególności likwidacja połączeń 
kolejowych. 

T5. Negatywne wzorce zachowań kształtujące 
postawy roszczeniowe i ograniczające 
aktywność mieszkańców. 

 

CS3. Wysoka jakość życia opierająca się na zadowalającym poziomie dochodów, kameralności i 

przyjazności miasta, dobrej organizacji przestrzennej, dostępności nowoczesnych usług 

publicznych, dobrych warunkach środowiskowych oraz łatwej osiągalności udogodnień 

oferowanych w sąsiednich aglomeracjach. 

SIŁY SŁABOŚCI 

S1. Działania władz miasta zmierzające do 
poprawy estetyki miasta, w tym rewitalizacja 
Rynku. 

S2. Atrakcyjne centrum miasta i symbole 
architektoniczne. 

S3. Tereny zielone z infrastrukturą turystyczną i 
rekreacyjną. 

S4. Podstawowa oferta kulturalna i dobre 
zaplecze instytucji kultury oraz aktywnie 
działający animatorzy kultury. 

S5. Lokalizacja ważnych instytucji (sąd, 
prokuratura) o znaczeniu ponadlokalnym. 

S6. Dobrze oceniany poziom bezpieczeństwa w 
mieście. 

S7. Wyznaczone w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego tereny 
pod budownictwo mieszkaniowe. 

S8. Korzystne położenie geograficzne gminy 
pomiędzy dużymi ośrodkami gospodarczymi 
i administracyjnymi – Aglomeracją 
Górnośląską i Krakowem – stanowiącymi 
największe w Południowej Polsce centra 
usługowe, naukowo-edukacyjne i kulturalne. 

S9. Korzystne usytuowanie miasta w sąsiedztwie 
terenów o wysokich walorach rekreacyjnych 
i turystycznych. 

W1. Niedostatecznie rozwinięta oferta usług 
nawiązujących do zmian demograficznych 
zachodzących w Olkuszu. 

W2. Deficyt dobrze skomunikowanych terenów 
pod budownictwo mieszkaniowe 

W3. Ograniczona atrakcyjność oferty spędzania 
czasu wolnego dla ludzi młodych (w wieku 
do 18 lat). 

W4. Słabnące zainteresowanie sprawami 
publicznymi potwierdzane niską 
frekwencją wyborczą. 

W5. Niewystarczający poziom rozwoju 
transportu publicznego w kontekście 
dostępu do usług rynkowych i publicznych 
w sąsiednich metropoliach. 

W6. Wysokie koszty zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych; niski standard mieszkań. 

W7. Zanieczyszczenie powietrza - niska emisja. 
W8. Bariery dla osób niepełnosprawnych: 

bariery architektoniczne, słaba oferta 
transportu publicznego, brak infrastruktury 
opieki i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych i starszych. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

O1. Podnoszenie finansowej i technologicznej 
dostępności do usług informacyjno-
komunikacyjnych, e-administracji, itp. 

O2. Wzrost zainteresowania osiedlaniem się na 
obszarach o niższym poziomie urbanizacji i 
mniejszych uciążliwościach życia 

T1. Osłabianie więzi w społecznościach 
lokalnych wynikające z procesów globalizacji 
i zmian w systemie wartości. 

T2. Negatywne procesy demograficzne 
skutkujące rosnącą konkurencją między 
miastami zabiegającymi o przyciągnięcie 
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codziennego. 
O3. Wyłaniając się trendy osiedlania osób w 

wieku poprodukcyjnym na obszarach 
zapewniających spokój i dobre warunki 
środowiskowe. 

O4. Rozwój nowoczesnych technologii 
ułatwiający promowanie atrakcji miasta w 
przestrzeni wirtualnej. 

O5. Dostępność funduszy Unii Europejskiej 
wspierających działania na rzecz rozwoju 
usług publicznych, poprawę stanu 
środowiska naturalnego, podniesienie 
poziomu wyposażenia infrastrukturalnego, 
rozwój kapitału społecznego. 

O6. Spójność strategii miasta z aktualizowanymi 
koncepcjami rozwoju województwa 
małopolskiego. 

nowych mieszkańców. 
T3. Niezadowalające funkcjonowanie 

mechanizmów w ochronie zdrowia i 
niewystarczający poziom finansowania 
służby zdrowia. 

T4. Niewystarczające środki finansowe nie 
pozwalające w pełni realizować zadań 
instytucjom działającym na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

T5. Wzrost zagrożenia chorobami 
cywilizacyjnymi. 

T6. Zbiurokratyzowanie procedur dotyczących 
działalności organizacji pozarządowych. 

T7. Trudności w podtrzymywaniu dialogu 
międzypokoleniowego. 

T8. Ograniczone środki na działania samorządów 
terytorialnych utrudniające podejmowanie 
nowych zadań. 
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7. Programy wdrażające cele strategii rozwoju Olkusza 
 

Programy wdrażające strategię stanowią zbiory uporządkowanych merytorycznie przedsięwzięć  

przyporządkowanych do celów strategicznych i celów szczegółowych sformułowanych dla miasta i 

gminy Olkusz. Projekty zawarte w programach stanowią wstępną lista przedsięwzięć, która będzie 

sukcesywnie uzupełniana i rozbudowywana o kolejne pomysły – adekwatnie do zmieniającej się 

sytuacji Olkusza i jego otoczenia. Dla kolejnych celów strategicznych sformułowano następujące 

programy: 

Tabela 8. Programy wdrażające cele strategii miasta Olkusza 

CELE STRATEGICZNE PROGRAMY WDRAŻAJĄCE 

CS1. Rozwój gospodarczy Olkusza opierający się 
na wykorzystaniu przedsiębiorczości 
mieszkańców, atutów przyrodniczo-
kulturowych oraz lokalizacji miasta w 
sąsiedztwie Aglomeracji Górnośląskiej i 
Krakowa. 

Program 1. Olkuska strefa aktywności 
gospodarczej. 

Program 2. Lokalna i ponadlokalna oferta 
olkuskich firm. 

CS2. Kapitał ludzki główną siłą napędzającą 
rozwój społeczny i gospodarczy Olkusza. 

Program 3. Edukacja dla biznesu. 
Program 4. Aktywny Olkuszanin. 

CS3. Wysoka jakość życia opierająca się na 
zadowalającym poziomie dochodów, 
kameralności i przyjazności miasta, dobrej 
organizacji przestrzennej, dostępności 
nowoczesnych usług publicznych, dobrych 
warunkach środowiskowych oraz łatwej 
osiągalności udogodnień oferowanych w 
sąsiednich aglomeracjach. 

Program 5. Przestrzeń dla mieszkańców. 
Program 6. Usługi i udogodnienia. 
Program 7. Przedsiębiorczość społeczna 

 

Zamieszczone w programach przedsięwzięcia zostały opracowane w nawiązaniu do wyników analizy 

SWOT i opisane z uwzględnieniem najważniejszych aspektów wdrożeniowych. Projekty są rozumiane 

jako przedsięwzięcia pozwalające na zrealizowanie celów strategicznych poprzez: 

 wykorzystanie sił miasta i szans tkwiących w jego otoczeniu, 

 przezwyciężenie słabości miasta i zagrożeń w jego otoczeniu, 

 wzmocnienie korzystnych lub osłabienie niekorzystnych relacji pomiędzy czynnikami wnętrza 

i otoczenia, 

 zbudowanie nowych wartości (innowacyjność). 

Projekty zostały sklasyfikowane zgodnie z ich rangą i chronologią realizacji według następujących 

oznaczeń: 

A. przedsięwzięcie podstawowe, wskazane do podjęcia natychmiastowego lub w możliwie 

krótkim horyzoncie; 
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B. przedsięwzięcie rekomendowane do podjęcia w drugiej fazie wdrażania strategii; 

C. przedsięwzięcie, które powinno być realizowane permanentnie, w całym horyzoncie 

objętym przez strategię; 

D. przedsięwzięcie fakultatywne, które może zostać podjęte wraz z pojawieniem się 

rezerw finansowych bądź organizacyjnych. 

W kolejnych tabelach zostały wyszczególnione przedsięwzięcia strategiczne opisane z 

uwzględnieniem następujących informacji: 

i. nazwa przedsięwzięcia, 

ii. główny cel szczegółowy realizowany dzięki wdrożeniu przedsięwzięcia, 

iii. inne cele szczegółowe realizowane dzięki wdrożeniu przedsięwzięcia, 

iv. typ przedsięwzięcia: 

 K – koncepcyjny,  

 I – infrastrukturalno-przestrzenny, 

 O – instytucjonalny, organizacyjny 

 P – promocyjno-informacyjny, 

 A – analityczno-badawczy, 

 E – edukacyjny, 

 F – finansowy, 

 W – wydarzenia, akcje, imprezy, 

v. sektory zaangażowane w realizację przedsięwzięcia, 

vi. główny miernik realizacji przedsięwzięcia (mierniki związane wprost z celami 

przedsięwzięcia lub technicznym charakterem projektów), 

vii. ranga i chronologia przedsięwzięcia – oceniona za pomocą opisanej powyżej skali od A do E. 
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Tabela 9. Programy i przedsięwzięcia wdrażające cele strategii miasta i gminy Olkusz 

Nazwa 
przedsięwzięcia/działania 

Główny 
realizowany 
cel strategii 

Inne 
realizowane 

cele 
strategii 

Charakter 
przedsięwzięcia 

Sektory 
zaangażowane 

w realizację 
przedsięwzięcia 

Główny miernik realizacji 
przedsięwzięcia 

Koordynator 
przedsięwzięcia 

Ranga 

przedsięwzięcia 

CS1. ROZWÓJ GOSPODARCZY OLKUSZA OPIERAJĄCY SIĘ NA WYKORZYSTANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW, ATUTÓW PRZYRODNICZO-KULTUROWYCH ORAZ LOKALIZACJI 

MIASTA W SĄSIEDZTWIE AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ I KRAKOWA 

Program 1: OLKUSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 

P1. Platforma dialogu i 
partnerstwa olkuskich firm 
– narzędzia (internetowe, 
organizacyjne, eventy, 
monitoring) dla nawiązania 
współpracy oraz wspólnego 
konkurowania olkuskich 
firm w otoczeniu. 

C1.6. C1.1., C1.3., 
C1.5., 

O, P, A, W, biznes, 
organizacje 
pozarządowe, 

 liczba firm korzystających 
z platformy 

podmioty 
samorządu 
gospodarczego 

A + D 

                                                           
 charakter projektu: K – koncepcyjny, I – infrastrukturalno-przestrzenny, O – instytucjonalny, organizacyjny, P – promocyjno-informacyjny, A – analityczno-badawczy, E – 

edukacyjny, F – finansowy, W – wydarzenia, akcje, imprezy 

 A – przedsięwzięcie podstawowe, wskazane do podjęcia natychmiastowego lub w możliwie krótkim horyzoncie; B – przedsięwzięcie rekomendowane do podjęcia w 
drugiej fazie wdrażania strategii; C – przedsięwzięcie, które powinno być realizowane permanentnie, w całym horyzoncie objętym przez strategię; D – przedsięwzięcie 
fakultatywne, które może zostać podjęte wraz z pojawieniem się rezerw finansowych bądź organizacyjnych.. 
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Nazwa 
przedsięwzięcia/działania 

Główny 
realizowany 
cel strategii 

Inne 
realizowane 

cele 
strategii 

Charakter 
przedsięwzięcia 

Sektory 
zaangażowane 

w realizację 
przedsięwzięcia 

Główny miernik realizacji 
przedsięwzięcia 

Koordynator 
przedsięwzięcia 

Ranga 

przedsięwzięcia 

P2. Konkurencyjny względem 
innych ośrodków regionu 
system obsługi inwestorów 
i wspierania 
przedsiębiorczości – w tym 
narzędzia internetowe, 
finansowe, rozwiązania 
organizacyjne np. 
inkubator, monitoring 
potrzeb biznesu. 

C1.5. C1.1., C1.2., 
C1.6., 

K, I, O, P, A, F, samorząd, 
biznes, 

 liczba pozyskanych 
inwestorów, 

 

samorząd, A + D 

P3. Przygotowywanie i 
promowanie atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych 
Olkusza, w tym w 
partnerstwie z podmiotami 
prywatnymi – strefy 
aktywności gospodarczej, 
strefy klastrów, 
aktywizowane tereny w 
sąsiedztwie szlaków 
komunikacyjnych, nowe 
firmy na obszarach 
wiejskich. 

C1.5. C1.1., C1.6., P, W, samorząd, 
biznes, 

 powierzchnia 
przygotowanych 
terenów, 

 liczba firm osiedlających 
się na przygotowanych 
terenach – ogółem  

 liczba firm zewnętrznych,  

 udział wydatków 
inwestycyjnych na 
przygotowanie terenów 
w wydatkach 
budżetowych ogółem 

samorząd B + D 

P4. Poprawa dostępu do 
infrastruktury 
umożliwiającej rozwój w 
przestrzeni wirtualnej. 

C1.3. C1.1., C1.5., 
C1.6., 

I samorząd, 
biznes, 

 długość położonych 
światłowodów w 
budowanych/remontowa
nych drogach, 

samorząd B 
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Nazwa 
przedsięwzięcia/działania 

Główny 
realizowany 
cel strategii 

Inne 
realizowane 

cele 
strategii 

Charakter 
przedsięwzięcia 

Sektory 
zaangażowane 

w realizację 
przedsięwzięcia 

Główny miernik realizacji 
przedsięwzięcia 

Koordynator 
przedsięwzięcia 

Ranga 

przedsięwzięcia 

P5. Rozwój dróg lokalnych 
poprawiających 
atrakcyjność inwestycyjną 
miasta i gminy, 
umożliwiających lepsze 
skomunikowanie terenów 
inwestycyjnych, włączenie 
różnych części miasta i 
gminy  w system powiązań 
zewnętrznych. 

C1.5. C1.1., C1.2., 
C1.4., C1.6., 

I samorząd,  km wybudowanych dróg, 

 km wyremontowanych 
dróg, 

samorząd B, C, 

Program 2: LOKALNA I PONADLOKALNA OFERTA OLKUSKICH FIRM 

P6. Branżowy portal oferty 
olkuskich firm, w tym z 
uwzględnieniem branży 
turystyczno-rekreacyjnej, 
leczniczej, opiekuńczej i 
rehabilitacyjnej, oferty 
usług dla biznesu w 
przestrzeni wirtualnej. 

C1.6. C1.1., C1.2., 
C1.3., C1.4., 

C1.5., 

I, O, P, biznes,  liczba firm 
zamieszczających oferty 
na portalu, 

podmioty 
samorządu 
gospodarczego 

A + D 

P7. Wykreowanie strefy usług 
czasu wolnego w centrum 
Olkusza o znaczeniu 
ponadlokalnym (przy 
wykorzystaniu 
zrewitalizowanego rynku). 

C1.2. C1.1., C3.3., K, I, P, W, samorząd, 
biznes, 
organizacje 
pozarządowe, 

 liczba firm oferujących 
usługi czasu wolnego w 
centrum Olkusza, 

 liczba wydarzeń o 
znaczeniu 
ponadlokalnym 
organizowanych na 
Rynku  

 liczba uczestników 
wydarzeń 

samorząd A + D 
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Nazwa 
przedsięwzięcia/działania 

Główny 
realizowany 
cel strategii 

Inne 
realizowane 

cele 
strategii 

Charakter 
przedsięwzięcia 

Sektory 
zaangażowane 

w realizację 
przedsięwzięcia 

Główny miernik realizacji 
przedsięwzięcia 

Koordynator 
przedsięwzięcia 

Ranga 

przedsięwzięcia 

P8. Rozwój usług czasu 
wolnego – dla 
mieszkańców i 
odwiedzających – przez 
instytucje kulturalne i 
rekreacyjne w Olkuszu. 

C1.2. C1.1., C3.3., W samorząd, 
instytucje 
kultury, 
podmioty 
sportu i 
rekreacji, 

 liczba wydarzeń,  

 liczba uczestników 
wydarzeń 
organizowanych w 
Olkuszu, 

 liczba osób 
odwiedzających placówki 
kulturalne Olkusza, 

 liczba uczestników zajęć 
sportowo – 
rekreacyjnych  

samorząd B + D 

P9. Rozwój infrastruktury 
turystycznej podnoszącej 
atrakcyjność miasta i gminy 
dla odwiedzających oraz 
tworzący nowe szanse dla 
rozwoju przedsiębiorczości 
w branży turystycznej. 

C1.2. C1.1., C3.3., I samorząd, 
biznes, 
organizacje 
pozarządowe, 

 liczba obiektów / atrakcji 
turystycznych 
przygotowanych dla 
turystów, w tym 
obiektów prywatnych, 

 długość szlaków pieszych 
i rowerowych, 

 liczba firm działających w 
branży turystycznej, 

 pracujący w firmach 
sekcji I wg klasyfikacji 
PKD 2007, 

samorząd D 
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Nazwa 
przedsięwzięcia/działania 

Główny 
realizowany 
cel strategii 

Inne 
realizowane 

cele 
strategii 

Charakter 
przedsięwzięcia 

Sektory 
zaangażowane 

w realizację 
przedsięwzięcia 

Główny miernik realizacji 
przedsięwzięcia 

Koordynator 
przedsięwzięcia 

Ranga 

przedsięwzięcia 

P10. Interaktywny portal obsługi 
turystów – baza firm z 
możliwością rezerwacji 
usług turystycznych oraz 
pakietową ofertą 
sformatowaną dla różnych 
grup odbiorców (w tym 
turystyka weekendowa, 
aktywna, edukacyjna). 

C1.2. C1.1., C1.6., O, P, samorząd, 
biznes,  

 liczba firm 
zamieszczających swoje 
oferty na portalu, 

 liczba turystów 
odwiedzających Olkusz, 

 liczba korzystających z 
serwisu, 

samorząd B + D 

CS2. KAPITAŁ LUDZKI GŁÓWNĄ SIŁĄ NAPĘDZAJĄCĄ ROZWÓJ SPOŁECZNY I GOSPODARCZY OLKUSZA 

Program 3: EDUKACJA DLA BIZNESU 

P11. Rozwój infrastruktury 
szkół. 

C2.1. C3.3. I samorząd, 
edukacja, 

 Ilość przygotowanych 
obiektów infrastruktury, 

 relatywne zmiany w 
liczbie uczniów w 
szkołach realizujących 
inwestycje, 

 liczba osób 
korzystających z 
infrastruktury w trybie 
pozalekcyjnym, 

samorząd, C, E 
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Nazwa 
przedsięwzięcia/działania 

Główny 
realizowany 
cel strategii 

Inne 
realizowane 

cele 
strategii 

Charakter 
przedsięwzięcia 

Sektory 
zaangażowane 

w realizację 
przedsięwzięcia 

Główny miernik realizacji 
przedsięwzięcia 

Koordynator 
przedsięwzięcia 

Ranga 

przedsięwzięcia 

P12. Oferta umożliwiająca 
przekwalifikowanie 
mieszkańców w nawiązaniu 
do zmian rynkowych i 
demograficznych oraz 
zainteresowania 
inwestorów planujących 
podjęcie działalności w 
Olkuszu. 

C2.1. C1.1., C1.5., 
C2.2., 

A, E, samorząd, 
biznes, 
edukacja, 

 Liczba nowo założonych 
działalności 
gospodarczych, 

 liczba osób 
korzystających z 
przygotowanych ofert, 

 liczba upadających firm w 
pierwszym roku 
działalności  

 liczba osób bezrobotnych 

 wskaźniki demograficzne 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

B + D 

Program 4: AKTYWNY OLKUSZANIN 

P13. Inicjatywy umożliwiające 
mieszkańcom włączanie się 
w działania na rzecz 
wspólnot lokalnych. 

C2.3. - O, E, F, W, samorząd, 
organizacje 
pozarządowe, 

edukacja, 

 liczba mieszkańców 
angażujących się w 
inicjatywy, 

 liczba członków 
organizacji 
pozarządowych, 

 odsetek mieszkańców 
przekazujących 1% 
podatku dochodowego 
od osób fizycznych na 
rzecz olkuskich 
organizacji pożytku 
publicznego, 

samorząd B + D 



48 
 

Nazwa 
przedsięwzięcia/działania 

Główny 
realizowany 
cel strategii 

Inne 
realizowane 

cele 
strategii 

Charakter 
przedsięwzięcia 

Sektory 
zaangażowane 

w realizację 
przedsięwzięcia 

Główny miernik realizacji 
przedsięwzięcia 

Koordynator 
przedsięwzięcia 

Ranga 

przedsięwzięcia 

P14. System wspierający 
podmioty kultury i sportu 
oraz organizacje 
pozarządowe w realizacji 
inicjatyw poszerzających 
ofertę czasu wolnego. 

C2.4. C2.3. I, P, F, W, samorząd, 
kultura, sport, 
organizacje 
pozarządowe, 

 liczba mieszkańców 
uczestniczących w 
inicjatywach, 

samorząd, 
Samorządowy 
Zespół Edukacji, 

B 

P15. Promowanie sukcesów 
mieszkańców w dziedzinie 
kultury, nauki, sportu i 
działalności społecznych. 

C2.4. C2.3. P, W, samorząd, 
organizacje 
pozarządowe, 

 liczba nagród dla 
mieszkańców w 
konkursach na szczeblu 
ponadlokalnym, 

samorząd, 
Samorządowy 
Zespół Edukacji, 

B 

P16. Organizacja wydarzeń 
umożliwiających 
prezentowanie pasji i 
talentów Olkuszan w 
konfrontacji z otoczeniem. 

C2.4. - P, W, samorząd, 
sport, edukacja, 
kultura, 
organizacje 
pozarządowe, 

 liczba uczestników 
wydarzeń 
organizowanych w 
Olkuszu, 

samorząd  C 

CS3. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA OPIERAJĄCA SIĘ NA ZADOWALAJĄCYM POZIOMIE DOCHODÓW, KAMERALNOŚCI I PRZYJAZNOŚCI MIASTA, DOBREJ ORGANIZACJI PRZESTRZENNEJ, 
DOSTĘPNOŚCI NOWOCZESNYCH USŁUG PUBLICZNYCH, DOBRYCH WARUNKACH ŚRODOWISKOWYCH ORAZ ŁATWEJ OSIĄGALNOŚCI UDOGODNIEŃ OFEROWANYCH W SĄSIEDNICH 

AGLOMERACJACH 

Program 5: PRZESTRZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW 
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Nazwa 
przedsięwzięcia/działania 

Główny 
realizowany 
cel strategii 

Inne 
realizowane 

cele 
strategii 

Charakter 
przedsięwzięcia 

Sektory 
zaangażowane 

w realizację 
przedsięwzięcia 

Główny miernik realizacji 
przedsięwzięcia 

Koordynator 
przedsięwzięcia 

Ranga 

przedsięwzięcia 

P17. Rozwój infrastruktury 
ograniczającej 
antropopresję na 
środowisko przyrodnicze, w 
tym inwestycje w 
infrastrukturę 
kanalizacyjną, ograniczanie 
niskiej emisji, gospodarkę 
odpadami. 

C3.4. C3.1. I samorząd  odsetek ludności 
korzystającej z kanalizacji 
sieciowej i wodociągów 
sieciowych, 

 poziom zanieczyszczenia 
powietrza, 

 odpady komunalne 
zebrane selektywnie z 
odpadów komunalnych 
ogółem, 

samorząd B 

P18. Rewitalizacja ważnych 
obiektów stanowiących 
dziedzictwo historyczno-
kulturowe miasta i gminy, 
w tym projekt: 
Rewitalizacja Kwartału 
Królewskiego w Olkuszu, 
Rabsztyńskie Podegrodzie, 
Olkuskie cmentarze-zapis 
historii. 

C3.1. C2.3. K, I, P, W, samorząd, 
biznes, 
organizacje 
pozarządowe, 

 liczba obiektów 
zrewitalizowanych 

 powierzchnia obiektów 
zrewitalizowanych, 

 udział wydatków 
inwestycyjnych na 
rewitalizację w 
wydatkach budżetowych 
ogółem, 

samorząd C 

P19. Zielone strefy miasta i 
gminy – tereny 
rekreacyjno-przyrodnicze 
umożliwiające aktywne i 
zdrowe spędzanie czasu 
wolnego. 

C3.1. C2.4. I, W, samorząd, 
organizacje 
pozarządowe, 

 powierzchnia terenów 
rekreacyjno-
przyrodniczych, 

 liczba powstałych 
terenów rekreacyjno-
przyrodniczych, 

Samorząd, 
MOSiR, 
spółdzielnie 
mieszkaniowe, 
wspólnoty 
mieszkaniowe, 

E 
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Nazwa 
przedsięwzięcia/działania 

Główny 
realizowany 
cel strategii 

Inne 
realizowane 

cele 
strategii 

Charakter 
przedsięwzięcia 

Sektory 
zaangażowane 

w realizację 
przedsięwzięcia 

Główny miernik realizacji 
przedsięwzięcia 

Koordynator 
przedsięwzięcia 

Ranga 

przedsięwzięcia 

P20. Realizacja projektów 
kształtujących przestrzeń 
dla mieszkańców m.in. 
rozbudowa/budowa sieci 
szlaków wraz z niezbędną 
infrastrukturą, Etno-Olkusz, 
Modernizacja Parku Czarna 
Góra, Silver Games,  węzeł 
przesiadkowy, przebudowa 
strefy dworca PKS 

C 3.1 C 3.3 I samorząd  Długość wybudowanej 
infrastruktury 

 Ilość zrealizowanych 
zadań 

 Liczba osób 
korzystających na rok 

samorząd A 

P21. Zaopatrzenie w wodę 
mieszkańców ziemi 
olkuskiej po zakończeniu 
eksploatacji złóż przez ZGH 
„Bolesław” 

C 3.3 - I PWIK, 
samorząd 

 udział wydatków 
inwestycyjnych na 
realizację przedsięwzięcia 

PWIK A 

Program 6: USŁUGI I UDOGODNIENIA 

P22. Zapewnianie usług 
publicznych i rynkowych 
dla osób starszych. 

C3.3. - I, O, A, F, samorząd, 
biznes, 
instytucje 
opieki 
społecznej, 
organizacje 
pozarządowe, 
edukacja 

 liczba osób starszych 
korzystających z 
udostępnianych usług, 

 liczba udostępnionych 
usług, 

samorząd B 

P23. Rozwój usług medycznych 
o znaczeniu lokalnym i 
ponadlokalnym, a także 
profilaktyki zdrowotnej. 

C3.3. - I, O, E, F, samorząd, 
biznes, zdrowie, 
edukacja, 
organizacje 
pozarządowe, 

 Ilość podmiotów 
świadczących usługi 
opiekuńczo-lecznicze, 

 Ilość korzystających, 

 średnia długość życia, 

Powiat Olkuski, 
samorząd, 

B + D 
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Nazwa 
przedsięwzięcia/działania 

Główny 
realizowany 
cel strategii 

Inne 
realizowane 

cele 
strategii 

Charakter 
przedsięwzięcia 

Sektory 
zaangażowane 

w realizację 
przedsięwzięcia 

Główny miernik realizacji 
przedsięwzięcia 

Koordynator 
przedsięwzięcia 

Ranga 

przedsięwzięcia 

P24. Przygotowanie terenów 
pod budownictwo 
mieszkaniowe. 

C3.2. - K, I, samorząd,  liczba wydanych 
pozwoleń na budowę, 

 powierzchnie 
przygotowanych terenów  

samorząd C 

Program 7: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA W OLKUSZU 

P25. Wsparcie dla rozwoju 
działalności Lokalnej Grupy 
Działania. 

C3.6. C1.1., C1.2., I, E, F, samorząd, 
biznes, 
organizacje 
pozarządowe, 

 liczba przyjmowanych 
aplikacji, 

 liczba wdrożonych 
projektów, 

samorząd, LGD, B 
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8. Zasady wdrażania strategii rozwoju Olkusza 
 

Prawidłowy przebieg procesu zarządzania strategicznego wymaga nie tylko sformułowania 

odpowiedniej koncepcji działania w formie dokumentu, ale także  opracowania systemu wdrażania i 

kontroli realizacji strategii. System taki powinien traktować strategię nie tyle jako listę zadań do 

wykonania, ale raczej jako bazę dla podejmowania kolejnych decyzji kształtujących przyszłość miasta i 

gminy z uwzględnianiem zmian w warunkach wdrażania. Dlatego, po przyjęciu strategii konieczne 

staje się zapewnienie warunków pozwalających na:  

 pokonanie barier pomiędzy fazą koncepcyjną a wdrożeniową, zainicjowanie przedsięwzięć 

przygotowujących do konsekwentnego realizowania projektów zawartych w strategii, 

harmonijne przekładanie kolejnych zapisów strategii na konkretne działania, 

 zachowanie elastyczności strategii rozumianej jako możliwość dostosowywania 

podejmowanych działań wdrożeniowych do zmieniającej się sytuacji w mieście i gminie oraz 

otoczeniu. 

Założenia, które zostały poczynione przy podejmowaniu prac nad strategią – w szczególności te 

dotyczące udziału wielu podmiotów w formułowaniu i realizacji strategii – powinny być dzięki 

odpowiedniemu systemowi wdrażania zachowywane i rozwijane. 

Wdrażanie strategii wymaga koordynowania aktywności władz lokalnych z aktywnością społeczności 

lokalnej. Pierwszym etapem tej koordynacji stały się przeprowadzone na etapie formułowania 

strategii konsultacje społeczne; ich kontynuacją będą działania promujące strategię i partnerski 

sposób jej wdrażania.  

Strategia pełni ważną funkcję informacyjną, ponieważ określone w niej cele i kierunki rozwoju 

komunikują mieszkańcom preferowane (wspierane przez władze lokalne) aktywności społeczne i 

gospodarcze. Powodzenie strategii może być mierzone w różny sposób; w kontekście zawiązywania 

partnerstwa lokalnego sukces wdrażania strategii można wyrazić poprzez: 

 ograniczanie postaw roszczeniowych reprezentowanych przez mieszkańców miasta i gminy 

oraz zaakceptowanie faktu, że władze lokalne są tylko jednym z wielu podmiotów 

wpływających na charakter i tempo rozwoju miasta, 

 liczbę i wartość (nie tylko sprowadzaną do wymiaru ekonomicznego) inicjatyw partnerskich 

realizowanych na bazie strategii. 

Partnerski sposób wdrażania strategii oraz włączanie kolejnych podmiotów do tego procesu wymaga 

stałego badania sytuacji i oczekiwań podmiotów lokalnych. Częścią systemu wdrażania musi być 

monitoring nakierowany na rozpoznawanie: 

 realnej atrakcyjności strategii dla mieszkańców miasta wyrażającej się w zainteresowaniu 

podmiotów lokalnych podejmowaniem działań na rzecz realizacji kierunków strategicznych;  

 przyczyn, dla których pewne kierunki zapisane w strategii mogą nie cieszyć się 

zainteresowaniem podmiotów lokalnych; 

 barier utrudniających podejmowanie przez mieszkańców działań na rzecz realizacji kierunków 

strategicznych. 
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Wyniki powyższych analiz powinny stanowić podstawę do modyfikowania strategii w sposób 

odpowiadający oczekiwaniom i aspiracjom podmiotów lokalnych, a równocześnie nie naruszający 

spójności strategii. Ponadto, powinny służyć do doskonalenia narzędzi wykorzystywanych dla 

wspierania aktywności podmiotów z miasta. 

Wzmacnianie roli społeczności lokalnej w kształtowaniu rozwoju miasta i gminy jest zgodne z 

zasadami samorządności, a w szczególności z zasadą subsydiarności. Nie znaczy to, że w takim 

układzie pozycja władz lokalnych powinna być marginalizowana. W przewidywanym horyzoncie 

wdrażania strategii rolą władz lokalnych będzie: 

 zajmowanie pozycji lidera w wypracowywaniu i wdrażaniu projektów o wysokiej 

innowacyjności, podwyższonym ryzyku, zmieniających oblicze miasta i gminy, w tym 

projektów trudnych do wdrożenia z przyczyn rynkowych, a przez to mniej interesujących dla 

podmiotów prywatnych; ze względu na postulowany rozwój funkcji ponadlokalnych Olkusza 

na pierwszy plan wysuwają się w tym kontekście projekty kulturalne, badawczo-rozwojowe, 

edukacyjne, społeczne oraz związane z kształtowaniem spójności przestrzennej miasta i 

gminy; 

 identyfikowania części strategii nierealizowanych przez aktywność społeczności lokalnej i 

zajmowania w tych przypadkach przez władzę lokalną pozycji inspiratora, inicjatora bądź 

samodzielnego realizatora pewnych działań; 

 stałego doskonalenia systemu wspierającego podmioty lokalne w ich działaniach na rzecz 

rozwoju miasta, w tym poprzez wykorzystywanie narzędzi budżetu partycypacyjnego, 

 podejmowania działań nakierowanych na wzmacnianie pozycji Olkusza w otoczeniu. 

Syntetyczna lista zasad wdrażania strategii została zawarta w kolejnej tabeli. 

 

Tabela 10. Zasady wdrażania strategii rozwoju miasta i gminy Olkusz1 

L.P. ZASADY WDRAŻANIA STRATEGII CHARAKTERYSTYKA ZASAD WDRAŻANIA STRATEGII 

1 Strategia pozostanie 
dokumentem otwartym, do 
którego będą mogły być okresowo 
włączone nowe projekty, zgłaszane 
zarówno przez władze lokalne jak i 
społeczność lokalną. 

Do strategii będą wprowadzane te projekty, dla których: 
 sporządzono kompletną, poprawną kartę projektową 

(według załącznika 1 do strategii), zawierającą 
dokładny opis przedsięwzięcia, uzasadniającą 
znaczenie projektu dla rozwoju miasta i gminy lub 
zaspokojenia oczekiwań określonej grupy 
mieszkańców, 

 określono orientacyjne koszty realizacji projektu oraz 
wskazano potencjalne źródła finansowania, 

 zaproponowano lidera projektu, który jest gotów 
wziąć na siebie podstawowe obowiązki 
organizacyjne, a także pozyskać partnerów do 
realizacji projektu. 

2 Główny nurt wdrażania strategii 
będzie obejmował realizację 
projektów.  

Lista projektów wdrożeniowych będzie w pierwszym rzędzie 
obejmowała projekty wypracowane na etapie formułowania 
strategii, a w dalszej kolejności projekty zgłaszane w toku 

                                                           
1
 zasady wdrażania strategii stanowią zmodyfikowaną formę zasad ze Strategii rozwoju miasta i gminy Olkusz z 

roku 2008. 
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wdrażania strategii. Będą to różnego rodzaju koncepcje 
działania organizujące: 

 aktywność mieszkańców i innych podmiotów 
lokalnych, 

 aktywność władz lokalnych, 
 aktywność zewnętrznych podmiotów wchodzących w 

partnerstwa z podmiotami lokalnymi. 

3 Zarządzanie wdrażaniem strategii 
nie będzie miało charakteru 
rozproszonego. Odbędzie się w 
oparciu o powołane zespoły 
składające się  
z przedstawicieli Urzędu Miasta i 
Gminy oraz liderów lokalnych.  

Rolą Urzędu Miasta i Gminy będzie stałe monitorowanie 
efektów wdrażania i proponowanie korekt w strategii oraz 
łączenie propozycji zgłaszanych przez liderów lokalnych w 
trakcie procesu wdrażania. Struktura zespołu: 

 Rada Liderów Strategicznego Rozwoju Miasta i 
Gminy Olkusz jest reprezentacją środowisk liderskich 
zaangażowanych w rozwój gminy. Prace Rady 
Liderów mają głównie charakter programowy, a 
okresowo także charakter ewaluacyjny. 

 Zespół Wdrażający – jest swoistym organem 
wykonawczym dla Rady Liderów a jego działania 
mają z jednej strony charakter wdrożeniowy oraz 
polegają na wspomaganiu Rady Liderów, nadzorze i 
ocenie wykonania strategii.  

4 Prowadzony będzie stały 
monitoring dostępnych zasobów 
niezbędnych dla sprawnego 
wdrażania strategii. 

Działania te będą odnosiły się zarówno do wewnętrznych jak i 
zewnętrznych środków, które będą mogły być wykorzystane 
na rzecz realizacji kolejnych projektów. 

5 Strategia będzie skoordynowana  
z przyjętymi na szczeblu regionu i 
kraju programami operacyjnymi. 

Zapisy strategii nie będą pozostawiały w sprzeczności z 
innymi przyjmowanymi programami operacyjnymi, a nowo 
powstające dokumenty lokalne nie będą stały w sprzeczności 
ze strategią. 

6 Uruchomiony zostanie  
„bank projektów” pozwalający 
podmiotom lokalnym na stałe 
wpływanie na kierunki i sposoby 
wdrażania strategii. 

Bank projektów działać będzie poprzez: 

 inspirowanie mieszkańców i innych podmiotów do 
zgłaszania projektów zgodnych ze strategią, 

 przygotowywanie bazy, z której będą wybierane 
projekty o największych możliwościach 
realizacyjnych (zwłaszcza w kontekście skorzystania 
z zewnętrznych źródeł wsparcia). 

7 Selekcja projektów przyjętych do 
realizacji w ramach strategii 

Selekcja projektów zostanie oparta na następujących 
kryteriach: 

 oczekiwany wymiar pozytywnych efektów dla 
społeczności lokalnej oraz wpływ na strategiczny 
(kompleksowy i długofalowy) na rozwój lokalny, 

 stwarzanie dobrych warunków wyjściowych dla 
realizacji kolejnych projektów i komplementarność 
wobec innych projektów, 

 poprawa regionalnego wizerunku miasta i gminy, 
stwarzanie pozytywnych wyróżników Olkusza w 
otoczeniu, 

 społeczna akceptacja projektu, wyrażana przede 
wszystkim poprzez zaangażowanie mieszkańców w 
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realizację projektu, 

 poziom kosztów, jakie musi ponieść gmina na 
realizację projektów, 

 finansowy efekt mnożnikowy wyrażony 
możliwościami pomnażania środków 
zainwestowanych przez gminę w realizację projektu 
(zdolność do koncentrowania wokół projektów 
podmiotów inwestujących własne środki finansowe 
lub pozyskiwania wsparcia z dostępnych funduszy),  

 czas uzyskania efektów z tytułu realizacji projektu (w 
tym pojawienie się zauważalnych dla społeczności 
lokalnej efektów cząstkowych, nawet jeżeli ostateczne 
sfinalizowanie projektu jest odległe). 
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9. Strategia rozwoju miasta i gminy Olkusz na tle strategii rozwoju 

regionu 
 

Strategia rozwoju miasta i gminy Olkusz jest dokumentem powstającym w oparciu o identyfikację 

potrzeb i aspiracji społeczności lokalnej. Równocześnie jednak jest powiązana z dokumentami 

funkcjonującymi i opracowywanymi w województwie małopolskim (co jest zgodne z 6 zasadą 

wdrażania opisaną w poprzedniej tabeli). Najistotniejsze powiazania dotyczą spójności strategii 

olkuskiej ze „Strategią Rozwoju Małopolski na lata 2011-2020”, to jest dokumentem wyrażającym 

główne założenia polityki rozwoju regionu, a jednocześnie wytyczającym zakres i treść kolejnych 

opracowań planistycznych i programowych w województwie małopolskim. Relacje między strategią 

olkuską i małopolską zostały przedstawione w kolejnej tabeli. 

 

Tabela 11. Relacje spójności występujące między celami strategicznymi Olkusza a obszarami 

„Strategii Rozwoju Małopolski” 

 
 
 
 
 
 

Cele strategiczne 
miasta i gminy Olkusz 

 
 
 
 
 

Obszary Strategii 
Rozwoju 
Małopolski 2020 

Rozwój gospodarczy 
Olkusza opierający się 

na wykorzystaniu 
przedsiębiorczości 

mieszkańców, atutów 
przyrodniczo-

kulturowych oraz 
lokalizacji miasta w 

sąsiedztwie Aglomeracji 
Górnośląskiej i Krakowa 

Kapitał ludzki główną 
siłą napędzającą rozwój 
społeczny i gospodarczy 

Olkusza 

Wysoka jakość życia 
opierająca się na 
zadowalającym 

poziomie dochodów, 
kameralności i 

przyjazności miasta, 
dobrej organizacji 

przestrzennej, 
dostępności 

nowoczesnych usług 
publicznych, dobrych 

warunkach 
środowiskowych oraz 

łatwej osiągalności 
udogodnień 

oferowanych w 
sąsiednich 

aglomeracjach. 

Gospodarka wiedzy i 
aktywności 

   

Dziedzictwo i 
przemysły czasu 
wolnego 

   

Infrastruktura dla 
dostępności 
komunikacyjnej 

   

Krakowski Obszar 
Metropolitalny   i inne 
subregiony 

   

Rozwój miast i terenów 
wiejskich 

   

Bezpieczeństwo 
ekologiczne, zdrowotne 
i społeczne 

   



57 
 

Zarządzanie rozwojem 
województwa 

   

 

Usytuowanie Olkusza na pograniczu Górnego Śląska i Małopolski zwraca uwagę na możliwości jakich 

dla rozwoju miasta i gminy dostarczyć może „Strategia dla rozwoju Polski Południowej do roku 2020”.  

 

Tabela 12. Relacje spójności występujące między celami strategicznymi Olkusza a celami „Strategii 

dla rozwoju Polski Południowej do roku 2020” 

 
 
 
 
 
 

Cele strategiczne 
miasta i gminy Olkusz 

 
 
 
 
 

Cele Strategii dla 
rozwoju Polski 
Południowej do 
roku 2020 

Rozwój gospodarczy 
Olkusza opierający się 

na wykorzystaniu 
przedsiębiorczości 

mieszkańców, atutów 
przyrodniczo-

kulturowych oraz 
lokalizacji miasta w 

sąsiedztwie Aglomeracji 
Górnośląskiej i Krakowa 

Kapitał ludzki główną 
siłą napędzającą rozwój 
społeczny i gospodarczy 

Olkusza 

Wysoka jakość życia 
opierająca się na 
zadowalającym 

poziomie dochodów, 
kameralności i 

przyjazności miasta, 
dobrej organizacji 

przestrzennej, 
dostępności 

nowoczesnych usług 
publicznych, dobrych 

warunkach 
środowiskowych oraz 

łatwej osiągalności 
udogodnień 

oferowanych w 
sąsiednich 

aglomeracjach. 

Europol śląsko-
krakowski obszarem 
koncentracji innowacji  
i kreatywności, 
wyznaczającym trendy 
rozwojowe  
i wpisującym się w sieć 
najdynamiczniej 
rozwijających się 
metropolii 
europejskich2 

   

Polska Południowa 
przestrzenią 
partnerskiej 
współpracy na rzecz 
efektywnego 
wykorzystywania 
możliwości 
rozwojowych 

   

Polska Południowa 
miejscem 
przyciągającym ludzi, 
podmioty i inicjatywy 
wzmacniające 
potencjały 
makroregionu 

   

                                                           
2
 nie zaznaczono relacji ze względu na to, że Olkusz nie należy do obszaru Europolu. 
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Załącznik 1 – karta projektu 

Etap I – komunikacja projektu 
1. Sformułowanie precyzyjnej nazwy projektu - czytelna, jasna, może być z użyciem słownictwa fachowego,  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Nazwa „komercyjna” projektu – przemawiająca do odbiorców: realizatorów i beneficjentów w gminie i otoczeniu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Cel strategiczny projektu – zasadnicza wartość dla gminy, której uzyskanie warunkuje podjęcie realizacji projektu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Opis treści projektu – podstawowe informacje o projekcie precyzyjnie wprowadzające beneficjentów i realizatorów w 

istotę projektu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Beneficjenci projektu – kto skorzysta i jakie korzyści odniesie z projektu; motyw dla wsparcia ze strony podmiotów 

Beneficjent Rodzaj i wymiar uzyskiwanych korzyści 

Beneficjenci w mieście i gminie  
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Etap II – produkty, rezultaty i oddziaływania projektu 

6. Produkty wytworzone w projekcie – wymierne produkty określające stopień zrealizowania 

projektu, jak mierzyć sukces, czym promować projekt 

Produkt/miernik bezpośredni 
Zakłady poziom 

realizacji (liczba i 
jednostka) 

Zakładany czas 
osiągnięcia celu 

   

   

   

   

   

 

7. Rezultaty projektu – dobra/usługi lub konkretne korzyści uzyskiwane dzięki wdrożeniu projektu  

Rezultaty Wskaźniki 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

    

    

    

    

 
8. Lokalizacja projektu, zasięg przestrzenny – adres lub obszar 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Etap III – podmioty projektu 

9. Podmiot wiodący w realizacji projektu – główny zarządzający, główny realizator i jego rola w 

projekcie 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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10. Partnerzy realizujący projekt – podmioty z miasta, kooperanci, podwykonawcy, … 

Podmiot Rola w realizacji projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Instytucjonalizacja projektu – forma organizacyjno-prawna dla projektu – jeżeli jest konieczna 

 realizowanie projektu w ramach istniejących instytucji (podać nazwy instytucji): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 powołanie nowej instytucji (jakiej): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 brak sformalizowania instytucjonalnego. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Etap IV – zasoby na rzecz projektu 
12. Koszty realizacji projektu (oszacowanie ilości i jakości środków koniecznych do wdrożenia projektu wraz z potencjalnymi 

źródłami pozyskania środków: finanse, ludzie, lokale, wyposażenie, ...). 

Rodzaj i wielkość środków niezbędnych do zrealizowania projektu Możliwe źródło pozyskania niezbędnych środków 

Finanse:  

 

 

Ludzie i ich kompetencje:  

 

 

Lokale:  

 

 

Wyposażenie: 

 

 

Inne (jakie): 

 

 

13. Koszty funkcjonowania projektu (oszacowanie ilości i jakości środków koniecznych do działania projektu wraz z 
potencjalnymi źródłami pozyskania środków: finanse, ludzie, lokale, wyposażenie, ...). 

Rodzaj i wielkość środków niezbędnych do funkcjonowania projektu Możliwe źródło pozyskania niezbędnych środków 

Finanse:  

 

 

Ludzie i ich kompetencje:   
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Lokale:  

 

 

Wyposażenie: 

 

 

Inne (jakie): 

 

 

Etap V – dynamika projektu 
14. Wymiar czasowy projektu (czas na uruchomienie projektu, czas uzyskania pierwszych dostrzegalnych efektów, czas, w 

którym projekt stanie się atrakcyjny dla beneficjentów, cykl życia projektu). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. Dodatkowe uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik 2 – lista uczestników warsztatów 
 

Spotkania Zespołu Roboczego oraz Radnych ( w skład Zespołu Roboczego weszły władze miasta, naczelnicy 
wybranych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych Gminy Olkusz, 
przedstawiciele wybranych stowarzyszeń działających na terenie gminy, lokalni przedsiębiorcy): 

1. Dariusz Rzepka – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz  
2. Włodzimierz Łysoń – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 
3. Marcin Pietraszewski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  
4. Adriana Solecka – Sekretarz Miasta i Gminy Olkusz  
5. Agnieszka Kaczmarczyk – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 
6. Jacek Imielski – Wydział Spraw Społecznych 
7. Bolesław Kika - Wydział Inwestycyjny 
8. Artur Kocjan – Wydział Drogowy 
9. Marek Miłek – Wydział Urbanistyki i Architektury  
10. Lucyna Szot – Zub – Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem 
11. Joanna Krampus – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
12. Maria Jędrysik – Wydział Spraw Obywatelskich  
13. Renata Gęgotek – Wydział Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych  
14. Jacek Sypień – Wydział Promocji 
15. Andrzej Feliksik – Samorządowy Zespół Edukacji  
16. Dariusz Murawski – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu 
17. Grażyna Praszelik – Kocjan – Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu 
18. Jolanta Zięba – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu 
19. Małgorzata Adamczyk – Kurzak – Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu  
20. Dorota Sułkowska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu  
21. Stanisław Chmist – Stowarzyszenie LGD dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz  
22. Wojciech Gleń – Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, Radny Rady 

Miejskiej w Olkuszu 
23. Alfred Szylko – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Olkuszu 
24. Marek Kajda – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Olkuszu  
25. Janusz Dudkiewicz  – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu, Radny Rady 

Miejskiej w Olkuszu  
26. Grzegorz Tomsia – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olkuszu 
27. Maria Jędrysik – Stowarzyszenie Dobroczynne „ Res Sacra Miser” w Olkuszu 
28. Olga Śladowska – Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej  „Wszyscy dla 

Wszystkich” w Olkuszu 
29. Kazimierz Bajur – Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Olkuszu 
30. Andrzej Domagała – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Olkuszu 
31. Józef Sarecki – Prezes Zarządu BOLOIL S.A. w Bukownie 
32. Zygmunt Czarnota – P.P.U.H „SUPRON 1”  
33. Małgorzata Cader – Prezes OFNE „EMALIA” S.A. w Olkuszu 
34. Artur Borkowski – Prezes Zarządu Emalia Olkusz S.A. w Olkuszu 
35. Paweł Jochymek – Polska Grupa Konsolidacji Sprzedaży Sp. z o.o.  
36. Roman Chłosta – F.T.H MARO 
37. Hubert Kardasz – Prezes Zarządu INTERMAG Sp. z o.o.  
38. Bień Małgorzata - Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Olkuszu  
39. Bujas Beniamin – Radny Rady Miejskiej w Olkuszu 
40. Chłosta Wacław - Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej w Olkuszu 
41. Ćwięczek Apolinary - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Rady 

Miejskiej w Olkuszu 
42. Dąbek Janusz - Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Olkuszu   
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43. Drapacz Andrzej – Radny Rady Miejskiej w Olkuszu  
44. Gałka Jarosław – Radny Rady Miejskiej w Olkuszu 
45. Kasza Renata - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej w Olkuszu.  
46. Kiełtyka Ewa - Przewodnicząca Komisji Lokalowej Rady Miejskiej w Olkuszu  
47. Kmita Łukasz - Przewodniczący Komisji Praworządności i Samorządności Rady miejskiej w Olkuszu 
48. Kondek Włodzimierz - Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady miejskiej w Olkuszu 
49. Kucharzyk Jan - Przewodniczący Rady Miejskiej  
50. Kulawik Lucyna – Radny Rady Miejskiej w Olkuszu 
51. Osuch Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
52. Piaśnik Roman - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
53. Rosołek Artur – Radny Rady Miejskiej w Olkuszu 
54. Rzemieniuk Maria - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
55. Stach Józef - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu  
56. Żak–Pietras Grażyna – Radny Rady Miejskiej w Olkuszu 

 
W spotkaniu warsztatowym z młodzieżą wzięli udział uczniowie olkuskich szkół średnich i gimnazjów, a także 
wolontariusze współpracujący z olkuskimi organizacjami pozarządowymi i osoby uczestniczące w zajęciach 
sekcji MOK. 
Na spotkanie z przedsiębiorcami zaproszono przedsiębiorców funkcjonujących na olkuskim Rynku lub w jego 
sąsiedztwie. 
 
Spotkanie warsztatowe z Sołtysami oraz Przewodniczącymi Osiedli:  

1. Jan Durański - Osiedle Młodych  

2. Teresa Jasińska - Osiedle Śródmieście                 

3. Artur Rosołek - Osiedla Pakuska  

4. Kazimierz Czarnota - Osiedle Glinianki 

5. Zdzisław Barański - Osiedle Skalskie 

6. Zbigniew Duszota - Osiedle Czarna Góra 

7. Barbara Łaskawiec - Osiedle Pomorzany 

8. Genowefa Bugajska - Osiedle Słowiki 

9. Kazimierz Rogóż - Osiedle Wschód 

10. Henryk Gamrat - Osiedle Centrum 
Sołectwa  

11. Andrzej Chmielewski – Gorenice 

12. Zbigniew Paszcza – Kogutek 

13. Marek Sioła – Zawada 

14. Mieczysław Osuch - Bogucin Mały 

15. Krystyna Pandel – Troks 

16. Józef Moń – Osiek 

17. Marta Bogacka – Sieniczno 

18. Mirosława Indyka – Rabsztyn 

19. Małgorzata Apostołek – Zederman 

20. Jan Adamczyk – Podlesie 

21. Zbigniew Brzeski – Żurada 

22. Janina Milej – Wiśliczka 

23. Anita Kulig – Olewin 

24. Jerzy Szopa – Braciejówka 

25. Karolina Borkiewicz – Witeradów 

26. Zdzisław Polakiewicz - Zadole Kosmolowskie 

27. Stanisława Pieniążek – Zimnodół 

28. Adam Jurczyk – Pazurek 

29. Ryszard Lasoń – Niesułowice 

30. Małgorzata Bień - Kosmolów 
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prowadzenie warsztatów: dr Krzysztof Wrana – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Fundacja Kreatywny 
Śląsk. 
 


