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Powiat raciborski wobec wyzwań 
strategicznych. Stan i perspektywy / 

Racibórz Powiat towards new strategic challenges. 
Status and perspectives
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Zakład Badań Ekonomicznych i Społecznych
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Abstract
In the article attempt was made to identify the strategic challenges and development vision - import-
ant social and economic center  for the Silesia Voivodeship and the country - which is the Racibórz 
Powiat. The primary source of knowledge required to develop a strategic challenges and vision for the 
development are survey research and expert interviews carried out at the turn of first and second half 
of 2016 in communes of Racibórz powiat.
Keywords: human being, commune, economy, education, strategy, method.

Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi.
John Green

WPROWADZENIE

Niniejszy artykuł jest syntetyczną próbą określenia wyzwań strategicznych 
oraz wizji rozwoju − przed którym stoi ważny dla województwa śląskiego 
i  kraju ośrodek społeczny i  gospodarczy − jakim jest powiat raciborski. 

Kluczowym źródłem determinującym treść artykułu są  wyniki badań, które 
w 2016 roku w powiecie raciborskim przeprowadzili eksperci z Zakładu Badań 
Ekonomicznych i  Społecznych Głównego Instytutu Górnictwa1 (− dalej GIG). 
Uzyskane z badań wyniki łączą obszar analityczny jak i praktyczne zastosowa-
nie zgromadzonej wiedzy. Badania z uwagi na ich skalę, jakość i metodologię, 
obejmowały spójne obszary poznawcze: ogólny bilans i  ruch naturalny ludno-
ści w powiecie raciborskim, analizę struktury gospodarczej powiatu, diagnozę 
sytuacji na powiatowym rynku pracy oraz próbę opracowania scenariusza roz-

1 Szerzej: Marszowski R, Określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy powiatu raci-
borskiego, GIG/PUP w Raciborzu, Katowice 2016, materiał niepublikowany. 
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woju powiatu do 2020 roku. Charakter analizowanych obszarów badawczych 
wymagał zastosowania ilościowych i  jakościowych metod badawczych, w  tym 
analiz literaturowych, analiz statystycznych, badań ankietowych oraz wywiadów 
eksperckich. Z kolei kompleksowość zastosowanych metod pozwoliła na wiary-
godne wnioskowanie na poszczególnych etapach prowadzonych analiz, a także 
na prowadzenie konsultacji eksperckich w ramach procesu badawczego. Wyniki 
prowadzonych analiz, badań i konsultacji pozwoliły na opracowanie rekomenda-
cji służących modernizacji i rozwojowi powiatu raciborskiego.

METODYKA, PRÓBA BADAWCZA I ZAKRES BADAŃ 

Jak już zostało wcześniej wspomniane dla opracowania wyzwań strategicznych 
oraz wizji rozwoju powiatu raciborskiego głównym źródłem wiedzy są ankieto-
we badania i eksperckie wywiady realizowane na przełomie I i II- półroczu 2016 
roku w gminach powiatu raciborskiego. 

Ankietowe badania zostały przeprowadzone na losowo-kwotowej próbie2 66 
małych, średnich, dużych i wielkich przedsiębiorstw prowadzących swoją dzia-
łalność gospodarczą na obszarze powiatu raciborskiego. Do konstrukcji próby 
badawczej zastosowano statystyki bazy REGON3 − dane za rok 2015 z  Banku 
Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Operatem losowania pró-
by jest wykaz firm działających na terenie wybranych lokalizacji powiatu raci-
borskiego, pobrany z baz komercyjnych. W oparciu o operator losowania oraz 
dane statystyczne z systemu REGON dokonano metodą random route4 doboru 
zakładanej do badań kwotowo-losowej próby o  wielkości 100 przedsiębiorstw 
według następujących kryteriów: wielkość przedsiębiorstwa, liczba pracujących 
oraz lokalizacja przedsiębiorstwa. Na podstawie powyższych kryteriów uzyska-
no końcową próbę losowo-kwotową 66 przedsiębiorstw, które przyjęły zaprosze-
nie do udziału w badaniu. W oparciu o udział procentowy badanej próby przed-
siębiorstw, który w  ogółem Podmiotach Gospodarki Narodowej posiadających 
osobowość prawną w  powiecie raciborskim wyniósł 9,53% oraz na podstawie 
wielkości zatrudnienia, które w dniu badania wyniosło 3045 pracowników, co 
stanowiło odsetek 13,13% ogółem pracujących w powiecie raciborskim, należy 

2 Próba losowo-kwotowa oparta jest na losowaniu dwustopniowym, w którym najpierw losuje 
się miejscowości (wiejskie i miejskie), a następnie wykonuje próbę kwotową. Ma wszystkie 
wady próby zespołowej i próby kwotowej, choć efekt jest nieco lepszy dzięki zapewnieniu 
właściwych proporcji miast i wsi. Zob. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecz-
nych, wyd.. „Śląsk”, Katowice 2010.

3 Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON funkcjonuje na podsta-
wie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 591). Szczegółowe zasady prowadzenia i aktualizacji rejestru określa rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowa-
dzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w  tym wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki 
publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne ad-
ministracji publicznej − Dz. U. z 1999 r. nr 69, poz. 763 z późn. zm.

4 Random router (ustalona ścieżka). Dobór próby badawczej polegający na tym, że ankieter 
otrzymuje wybrany adres (punkt startowy) i rozpoczyna realizację badania, przeprowadzając 
kolejne wywiady w co n-tym mieszkaniu, od punktu startowego poczynając. Por. E. Babbie, 
Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2009.
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uznać że uzyskane z badań wyniki w pełni uprawniają podjęcie prac analitycz-
nych i odzwierciedlają cechy populacji ogólnej5.

Respondentami badań były wyłącznie osoby będące właścicielem przedsiębior-
stwa lub odpowiedzialne za zatrudnianie i szkolenia w przedsiębiorstwie. Wybór 
przedsiębiorstw podyktowany został przede wszystkim celem i zakresem proble-
mowym opracowanej na potrzeby badań ankiety i złożonością zawartych w niej 
pytań. W tym świetle tylko firmy zatrudniające powyżej 9 osób − co wykazał 
pilotaż narzędzia badawczego − mogły odnieść się w  pełni do postawionych 
w badaniu zagadnień i problemów, takich jak np. zmiany zachodzące w sprze-
daży, plany związane z rozszerzeniem działalności przedsiębiorstwa, planowane 
inwestycje, kształtowanie polityki zatrudnieniowej, szkoleniowej, etc. W  przy-
padku firm mikro, wśród których dominującym jest zatrudnienie w przedziale 
0-1 pracownika uzyskanie odpowiedzi na tak sformułowane pytania byłoby nie-
możliwe6. 

Jak wcześniej zostało zaznaczone w  badaniach zastosowany został kwestiona-
riusz ankiety. Ukształtowano go zgodnie z zadanym przekrojem poznawczym, 
na który składają się cztery zasadnicze części. W części pierwszej ankiety znaj-
dują się pytania metryczkowe, w drugiej pytania odpowiadające przekrojowi po-
znawczemu jakim jest ocena sytuacji ekonomicznej badanej firmy oraz wpływo-
wi otoczenia na jej działalność. Część trzecia ankiety obejmuje kwestie związane 
z polityką kadrową, a część czwarta zagadnienia dotyczące polityki szkoleniowej. 
Część piąta ankiety skupia się na zagadnieniach współpracy raciborskich przed-
siębiorców z instytucjami rynku pracy oraz korzystania przez nich z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. Ankietę kończy część zawierająca informacje kontrol-
ne i dołączony do niej poprzedzający badanie list przewodni.

W badaniach zastosowana została metoda sondażu ankietowego, z wykorzysta-
niem techniki wywiadu CATI7. Mając na uwadze uwarunkowania przestrzenne 
badania prowadzono w obszarze powiatu raciborskiego, na terenie ośmiu gmin 
odpowiadających podziałowi administracyjnemu powiatu, którymi są  gmina 
miejska Racibórz, gmina wiejska Kornowac, gmina miejsko-wiejska Krzanowice, 
gmina wiejska Krzyżanowice, gmina miejsko-wiejska Kuźnia Raciborska, gmina 
wiejska Nędza, gmina wiejska Pietrowice Wielkie i gmina wiejska Rudnik8.

5 Według danych Urzędu Statystycznego w Katowicach na koniec 2014 roku w powiecie ra-
ciborskim liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON posiadających oso-
bowość prawną wyniosła 692. Natomiast liczba ogółem pracujący wyniosła 23188. Por. 
Województwo Śląskie Podregiony, Powiaty, Gminy, wyd. Urząd Statystyczny w Katowicach, 
Katowice 2015, s. 432. tabl. 1 (89) Podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
w 2014 r., s. 167, tabl. 1 (23). Pracujący w 2014 r.

6 Por. A. Żołnierski, Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw, Warszawa 2005, s. 11.
7 Technika CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) opiera się na wywiadzie telefo-

nicznym realizowanym z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowe-
go. Jej zaletą jest krótki czas trwania i relatywnie niski koszt realizacji. Badania realizowane 
tą techniką umożliwiają blisko stuprocentową kontrolę, z uwagi na fakt ich archiwizowania 
w formie nagrania. Por. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2005, s. 
297−298.

8 Zob. Województwo Śląskie Podregiony, Powiaty, Gminy, wyd. Urząd Statystyczny w Katowi-
cach, Katowice 2015. Panorama powiatów województwa śląskiego 2015, wyd. Urząd Staty-
styczny w Katowicach, Katowice 2015.
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Po pilotażu, który został przeprowadzony na próbie trzech przedsiębiorstw, an-
kieta składała się z dziewięciu pytań dotyczących charakterystyki respondenta, 
4 pytań kontrolnych i 27 pytań zasadniczych, zamkniętych i otwartych. Pytania 
odnoszące się do charakterystyki respondenta dotyczyły:

• pozycji zawodowej respondenta w przedsiębiorstwie,
• liczby osób pracujących w dniu badania w przedsiębiorstwie9,
• rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo,
• lokalizacji przedsiębiorstwa.
Pytania kontrolne obejmowały następujące aspekty:

• zasięg terytorialny działalności przedsiębiorstwa10,
• rok powstania przedsiębiorstwa,
• sektor gospodarczy, w którym działa przedsiębiorstwo11,
• forma prawna przedsiębiorstwa12.
Średni czas trwania wywiadu z respondentami wyniósł 16 minut. Na podstawie 
uwag i opinii uzyskanych w pilotażu doprecyzowano strukturę kwestionariusza, 
pytań i kafeterii oraz ujednolicono pytania pod względem językowym i dokonano 
standaryzacji stosowanych kategorii odpowiedzi. W efekcie uzyskano narzędzie 
badawcze poprawne pod względem technicznym, językowym i merytorycznym. 
Wyniki badania ankietowego zostały opracowane według bloków tematycznych, 
pytań zamkniętych oraz otwartych, z  zastosowaniem techniki wnioskowania 
statystycznego. Główne miary i  parametry zastosowane w  statystykach opiso-
wych to: średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, mediana oraz modalna.

Badani przedsiębiorcy wyrażali swoje opinie, wybierając odpowiedzi: „Tak” lub 
„Nie” oraz „Trudno odpowiedzieć” w oparciu o rozbudowaną skalę ocen, według 
poziomu znaczenia: bardzo wysokie, wysokie, średnie, niskie i nie ma znaczenia 
oraz uzasadnienia udzielonych odpowiedzi. Taka skala ocen stwarzała możliwość 
zastosowania w kategoryzacji znaczenia czynnika uśrednionej oceny punktowej. 
Ponieważ istniała możliwość zafałszowania znaczenia końcowej oceny punkto-
wej, z uwagi na fakt, że dla przedsiębiorców zadany operator mógł stanowić ba-
rierę lub determinantę wzrostu zadanego w pytaniu czynnika, to zrezygnowano 
z tego podejścia. W celu uzyskania właściwej kategoryzacji zostało zastosowane 
podejście, w którym zsumowano odpowiedzi ze wskazaniem na znaczenie bar-

9 Zastosowany w  badaniach podział przedsiębiorstw wynika z  definicji małego i  średniego 
przedsiębiorstwa – dalej MŚP, która jest zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospo-
darczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2010, nr 220, poz. 1447).

10 W tym obszarze przyjęto następujący podział: rynek lokalny (gmina lub powiat), regionalny 
(województwo), krajowy oraz międzynarodowy. Zob. Ministerstwo Gospodarki, http://www.
mg.gov.pl/Wspieranieprzedsię- biorczości/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowa-cyjnosci/
Definicja +MSP (dostęp, 23.04.2016 r.).

11 Podział przedsiębiorstw z uwagi na sektor gospodarczy został przeprowadzony na podsta-
wie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD. Por. Rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 
24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dz. U. 2009 r. nr 59, poz. 
489).

12 Podział przedsiębiorstw z  uwagi na formę prawną został przeprowadzony na podstawie 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz. U. nr 94, poz. 1037.
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dzo wysokie, wysokie, średnie oraz odpowiedzi ze wskazaniem niskie oraz nie 
ma znaczenia.

Podobnie jak badania ankieterskie wywiady eksperckie zostały zrealizowane na 
przestrzeni miesięcy czerwiec-lipiec 2016 roku metodą CAWI, tj. internetowego 
kwestionariusza wywiadu eksperckiego. Indywidualne wywiady zostały zreali-
zowane według poniżej opisanego schematu. Po opracowaniu kwestionariusza 
wywiadu w  formie papierowej został on przetransponowany do formy zapisu 
elektronicznego. W kolejnej fazie został on „zawieszony” na wydzielonym linku 
zbudowanej do realizacji badań strony internetowej w formule „otwórz-zapisz-
-wyślij do nadawcy”13. Wspólnie ze specjalistami zlecającego badania Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Raciborzu (− dalej PUP) eksperci GIG opracowali listę dzie-
sięciu ekspertów (liderów instytucjonalnych), którzy zostali wytypowani do roli 
respondentów badania. Lokalni eksperci, którzy przyjęli zaproszenie do udziału 
w wywiadach reprezentowali głęboko zróżnicowane środowiska społeczne i za-
wodowe, wykonywany zawód i doświadczenie zawodowe z obszaru powiatu raci-
borskiego. W kontekście zajmowanego stanowiska pracy eksperci związani byli z:

• instytucjami samorządu lokalnego,
• lokalnym szkolnictwem wyższym,
• lokalnymi przedsiębiorcami.
W badaniach uczestniczyła jedna kobieta i dziewięciu mężczyzn. Wszyscy eks-
perci zajmowali kierownicze stanowiska.

Każdy z ekspertów otrzymał list zapraszający do udziału w badaniu, które do-
datkowo zostało zaaranżowane w  drodze rozmowy telefonicznej. W  kolejnym 
etapie prac eksperci otrzymali drogą e-mailową login umożliwiający im dostęp 
do kwestionariusza wywiadu wraz ze szczegółową instrukcją jego wypełniania. 
Dodatkowo, każdy uczestnik badania posiadał możliwość indywidualnych kon-
sultacji z ekspertem reprezentującym zleceniobiorcę GIG.

Każde z pytań zawartych w kwestionariuszu wywiadu eksperckiego było otwar-
te. Kwestionariusz pod każdym pytaniem posiadał wydzielone „okno”, w które 
ekspert badania wpisywał treść odpowiedzi. Treść odpowiedzi była ograniczona 
ilością znaków w  liczbie 700 dla każdego pytania. Przyjęcie tej liczby znaków 
było wynikiem ustaleń zespołu realizującego projekt i pilotażu kwestionariusza 
wywiadu. W sumie wykonano 2 badania pilotażowe.

Kwestionariusz wywiadu został podzielony na trzy autonomiczne i jednocześnie 
uzupełniające się części poznawcze, którymi są:

• lokalna gospodarka,
• lokalny rynek pracy,
• przewidywane zmiany do 2020 roku.
Ogółem kwestionariusz wywiadu zawiera 31 pytań otwartych, jedno pytanie 
metryczkowe i jedno pytanie ogólne, podsumowujące całość badania, w którym 
13 Zob. http://ankieterek.pl/wywiad-raciborz.
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postawione zostało wobec respondentów pytanie dotyczące szans odwrócenia 
negatywnych tendencji migracyjnych oraz starzenia się ludności powiatu raci-
borskiego.

Bogaty materiał analityczny pozyskany z  wywiadów eksperckich w  pierwszej 
fazie prac został uporządkowany. W drugiej fazie prac wypowiedzi eksperckie 
podzielone zostały na trzy wynikające z obszarów tematycznych zbiory. Na pod-
stawie tak ukształtowanego materiału poznawczego opracowane zostały reko-
mendacje i wnioski podsumowujące badania.

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

W  efekcie przeprowadzonych badań ankietowych można przedstawić szerokie 
spektrum wniosków, wśród których pierwszymi są konkluzje odnoszące się do 
kwestii zapotrzebowania na zawody na rynku pracy w  powiecie raciborskim. 
W ujęciu jakościowym wyraźnie zarysowała się w powiecie raciborskim tenden-
cja potrzeb zatrudnieniowych obejmujących zawody zabezpieczające stabilność 
kadrową na stanowiskach robotniczych w przemyśle i rzemiośle, charakteryzują-
cych się potrzebą posiadania wyspecjalizowanych uprawnień − niejednokrotnie 
państwowych i zawodowych − i dużego doświadczenia zawodowego. Drugą gru-
pę odpowiadających wolnym stanowiskom pracy stanowiły zawody skupiające 
się wokół kadr kwalifikowanych wywodzących się z wielkich grup zawodowych 
„Usługi i sprzedawcy” oraz „Technicy i inny średni personel”, w tym raciborscy 
przedsiębiorcy wskazywali na wąsko wyspecjalizowane zawody i  specjalności 
usługowe wywodzące się z sektora dotyczącego działalności finansowej i ubez-
pieczeniowej oraz średnich kadr kwalifikowanych odpowiadających sektorowi 
budownictwa. Ostatnią grupę odpowiadającą wolnym stanowiskom pracy stano-
wiły zawody skupiające się wokół specjalistów do spraw technologii informacyj-
nokomunikacyjnych oraz specjalistów nauk technicznych.  Uwzględniając cechy 
demograficzne należy wyraźnie podkreślić, że w powiecie raciborskim zapotrze-
bowanie na zawody jest charakterystyczne z uwagi na jednoznaczną dominację 
zawodów męskich. Warto zauważyć również fakt nie występowania w powiecie 
raciborskim zapotrzebowania na zawody odpowiadające pracom prostym. Jest 
to zapewne wypadkowa struktury jakościowej podmiotów gospodarczych dzia-
łających na obszarze powiatu, wśród których dominują wyspecjalizowane spółki 
prawa handlowego, działające na rynku krajowym i międzynarodowym.

Oceniając stan i perspektywy rozwoju ilościowego zapotrzebowania na zawody 
w powiecie raciborskim ważne okazują się kolejne zaobserwowane w badaniach 
tendencje i prawidłowości. Na pierwszy plan wysuwa się tu kilka następujących 
zależności:

• w dominującym zakresie raciborscy przedsiębiorcy w 2015 roku zwiększyli 
wielkość zatrudnionych pracowników,

• wyraźnie w powiecie raciborskim zaznacza się tendencja odchodzenia przed-
siębiorców od zwalniania na rzecz zatrudniania pracowników, dotyczy to per-
spektywy lat 2016–2020,
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• zauważalny jest problem dużej liczby nieobsadzonych miejsc pracy,
• ważnym problemem jest również bardzo niski odsetek przedsiębiorców, 

uczestniczących w jakichkolwiek formach szkoleń.
Warto zauważyć, że zaspokojenie potrzeb szkoleniowych wśród badanych raci-
borskich przedsiębiorstw w kontekście bardzo niskiego uczestnictwa pracowni-
ków w szkoleniach może świadczyć o tym – co zostało już podkreślone wcześniej, 
że badane przedsiębiorstwa posiadają ustabilizowaną kadrę na każdym poziome 
funkcjonalności gospodarczej podmiotu. W  ocenie badanych przedsiębiorców 
tylko czynnik zewnętrzny np. w formie zmiany przepisów prawnych, może tą sy-
tuację zdestabilizować. Wydaje się jednak, że pełne potwierdzenie tej tezy może 
wymagać osobnej interpretacji i diagnozy opartej o dalsze pogłębione badania.

Na kanwie tych prawidłowości i tendencji niezmiernie ważnym jest ogólna kon-
dycja raciborskich przedsiębiorców i  zakreślone przez nich potrzeby mogące 
zwiększyć ich kapitał i  wzmocnić pozycję na rynku produkcji i  usług. W  tym 
obszarze należy zauważyć, że raciborscy przedsiębiorcy charakteryzują się wy-
sokim poziomem internacjonalizacji (ich oddziaływanie skupia się na rynkach 
krajowych i  międzynarodowym) − co w  świetle zglobalizowanych procesów 
gospodarczych należy uznać za niezmiernie ważny trend, dzięki któremu raci-
borskie przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w niezależnie zachodzących od nich 
procesach, czerpać z nich korzyści i podnosić poziom swojej konkurencyjności14. 
Rozkład próby badawczej dowodzi dużej koncentracji przedsiębiorstw w powie-
cie raciborskim w decydujących o sile gospodarczej powiatu sekcjach oraz ma-
łym ich rozproszeniu w  sekcjach o  charakterze usługowym. Należy zauważyć, 
że powstałe i działające w powiecie raciborskim przedsiębiorstwa charakteryzuje 
duża stabilność, sprzyjające działalności gospodarczej otoczenie i klimat, utrwa-
lone wieloletnie kontrakty oparte na zabezpieczających trwanie przedsiębiorstwa 
zasobach pracy, wysoka kultura organizacyjna i  tradycje wynikające z obszaru 
lokalizacji, na którym prowadzona jest działalności. Ten stan świadczy o sprzy-
jającym otoczeniu, w którym przedsiębiorstwa raciborskie prowadzą działalność 
gospodarczą oraz dowodzi o ich stabilności i bezpieczeństwie w zakresie zaspa-
kajania potrzeb kadrowych15. 

Konkludując, należy wyraźnie zauważyć, że analiza badanych przedsiębiorstw 
potwierdza silnie rozwiniętą w powiecie raciborskim strukturę podmiotów pra-
wa handlowego, które charakteryzuje trwałość podmiotowości gospodarczej 
i stabilność związana z opłatami podatkowymi CIT wnoszonymi do budżetów 
gmin powiatu raciborskiego. W tym świetle oceniając sytuację ekonomiczną ra-
ciborskich przedsiębiorstw należy zauważyć, że w dniu badania była ona stabilna 
i  w  otoczeniu badanych przedsiębiorstwa nie występowały czynnik mogące ją 
destabilizować. 

14 Por. W Głód, Internacjonalizacja w procesie rozwoju małych i  średnich przedsiębiorstw – 
wybrane wyniki badań empirycznych, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, http://
www.ue.katowice.pl/ fileadmin/_ migrated/ content_ uploads/6_ W.Glod_Internacjonaliza-
cja_w_procesie_rozwoju....pdf (dostęp, 06.01.2017 r.).

15 M. Starnawska, Przedsiębiorczość w  kontekście otoczenia instytucjonalnego – refleksje, 
MBA 1/2011, Politechnika Gdańska, s. 21−29.
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Na podstawie przeprowadzonych analiz ujawniło się dążenie raciborskich przed-
siębiorstw do zachowania w latach 2017 oraz 2018–2020 status quo w prowadzo-
nej działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności ta prawidłowość skutkuje 
brakiem planów inwestycyjnych w  raciborskich przedsiębiorstwach zarówno 
w perspektywie 2017 roku i lat 2018–2020. Wskazana − napawająca optymizmem 
− kondycja raciborskich przedsiębiorców w ich opinii może ulec dalszej popra-
wie. Wymaga to jednak spełnienia ważnych potrzeb, wśród których do najistot-
niejszych raciborscy przedsiębiorcy zaliczyli:

• zwrócenie przez samorząd lokalny powiatu raciborskiego szczególnej uwagi 
na wspieranie i determinowanie w swoich działaniach − ukierunkowanych na 
wzrost liczby podmiotów gospodarczych w powiecie − rozwoju sieci połączeń 
lądowych z otoczeniem w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynaro-
dowym, który należy uznać za strategiczny cel działania,

• wzmacnianie jakości zasobów pracy w kontekście ujemnych migracji zarob-
kowych i  wyraźnego spadki liczby ludności w  wieku przedprodukcyjnym 
i produkcyjnym przy jednoczesnym dynamicznym wzroście liczby ludności 
w wieku poprodukcyjnym,

• wzmocnienie i rozwinięcie − w drodze konsultacji z raciborskim pracodaw-
cami – przepływu wszelkiej informacji na linii przedsiębiorca – samorząd lo-
kalny,

• doskonalenie relacji na styku partnerstwa publiczno-prywatnego,
• zbliżenie przedsiębiorców do możliwości wynikających z siły działania PUP,
• podjęcie działań determinujących w powiecie raciborskim współpracę w za-

kresie rozwinięcia działalności B+R (nauki z przedsiębiorczością) w oparciu 
o fundusze europejskie.

Warto zauważyć, że w zbiorze czynników, które w opinii badanych przedsiębior-
ców są najmniej znaczące w kontekście rozwoju raciborskiego przedsiębiorstwa 
oraz wzrostu zatrudnienia wystąpiły procedury uzyskiwania zezwoleń i podej-
mowania decyzji administracyjnych. Uznanie tego czynnika za najmniej znaczą-
cy należy postrzegać w kontekście trwałego wpisywania się regulacji prawnych 
w zbiór barier ograniczających swobodę gospodarczą przedsiębiorców w kraju16. 

16 Obowiązujące w Polsce przepisy prawa pracy są główną barierą administracyjną w rozwoju 
przedsiębiorstw. Problemem są głównie jego częste zmiany i niejednoznaczne interpreta-
cje. Wynikające z przepisów koszty pracy, np. obciążenia w postaci składek ZUS czy wy-
nagrodzeń chorobowych, najbardziej uderzają w małe i średnie przedsiębiorstwa, a w kon-
sekwencji – hamują ich wzrost. Zob. Przepisy prawa pracy główną barierą administracyjną 
w  rozwoju przedsiębiorstw, http://www.pulshr.pl/wiadomosci/przepisy-prawa-pracy-glow-
na-bariera-administracyjna-w-rozwoju-przedsiebiorstw, 16897.html (dostęp: 06.05.2014 r.). 
Natomiast według portalu internetowego „Portal polskich przedsiębiorców. MSP 24” dla 
MSP bardzo ważnym problemem pozostają istniejące bariery i utrudnienia administracyjne 
oraz biurokratyczne, takie jak:

• Skomplikowane prawo, uciążliwe i kosztowne procedury, brak wsparcia ze strony admini-
stracji państwowej i samorządowej.

• Problemy z uruchomieniem dedykowanego punktu dla przedsiębiorców, którzy chcą rozpo-
cząć działalność gospodarczą.

• Urzędy skarbowe, które często te same przepisy, interpretują w różny sposób.
• Konieczność przeliczania kwot w walucie obcej na złotówki na potrzeby PIT, CIT, VAT.
• Konieczność ustalania co trzy miesiące podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emery-

talne i rentowe dla osób posiadających własną działalność gospodarczą.
• Przechowywanie przez pracodawców przez 50 lat dokumentów w  formie papierowej, na 

podstawie których ustala się wysokość renty albo emerytury.
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W tym ujęciu neutralność procedur uzyskiwania zezwoleń i podejmowania de-
cyzji administracyjnych − w  kontekście rozwoju raciborskich przedsiębiorstw 
− należy uznać za wyjątkowo pozytywny przykład relacji na styku pracodawca-
samorząd lokalny w powiecie raciborskim.

Na podstawie całokształtu zaprezentowanych wniosków można wskazać w dwóch 
płaszczyznach poznawczych rekomendacje, które powinny wpłynąć na wzmoc-
nienie pozycji kadr kwalifikowanych na raciborskim rynku pracy oraz wzmocnić 
rozwój raciborskich przedsiębiorstw. W pierwszej płaszczyźnie za ważne należy 
uznać podjęcie działań mających za zadanie wzmacnianie współpracy przedsię-
biorców z samorządem lokalnym w celu:

• rozwinięcia współpracy w zakresie pozyskiwania pracowników,
• intensyfikacji współpracy w zakresie szkoleń dla pracowników,
• wpływania na dostosowywanie kształcenia do potrzeb lokalnej gospodarki.
W drugiej płaszczyźnie w ocenie badanych przedsiębiorców znaczącym będzie 
dla intensyfikacji ich działalności gospodarczej rozważenie przez władze samo-
rządowe powiatu raciborskiego podjęcia prac nad:

• horyzontalnym programem rozwoju transportu lądowego,
• lokalnym programem ograniczania ujemnych skutków migracji zarobko-

wych,
• lokalnym programem wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców powiatu.
Przeprowadzone badania oparte na wiedzy i doświadczeniu instytucjonalnych 
ekspertów uprawniają do sformułowania dalszych wniosków, które z uwagi na 
zawarty w nich potencjał mogą zostać uznane za strategiczne dla rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego powiatu raciborskiego, w szczególności z uwagi na zależ-
ność jaką jest zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w tym obszarze.

W  eksperckich ocenach dominował klimat pozytywnego postrzegania gospo-
darki powiatu poprzez pryzmat jej dobrej sytuacji opartej na doświadczeniach 
wysoko rozwiniętych gospodarek europejskich oraz trwałego i stabilnego − do-
określonego − rynku zbytu usług i produkcji. W ten obraz wpisują się posiadane 
przez gospodarkę powiatu potencjały innowacyjności i  profesjonalizmu, które 
determinują przede wszystkim dobre zasoby surowcowe i umiejętność konkuro-
wania w wymiarze zglobalizowanego rynku. Powiat postrzegany jest jako miejsce 
sprzyjające życiu osobistemu i zawodowemu. Zauważalna jest w powiecie tenden-
cja coraz lepszego klimatu do kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, pomimo iż w licznych przypadkach powiat nie jest w stanie spro-
stać konkurencji większych ośrodków społeczno-gospodarczych.

Przed powiatem w  opiniach eksperckich w  perspektywie 2020 roku stoją licz-
ne wyzwania, których podjęcie może być kluczową determinantą jego pozycji 
• Utrudniona działalność dobroczynna i  społeczna podejmowana przez przedsiębiorców. 

W przypadku podjęcia takowych działań, przedsiębiorca musi ewidencjonować listę osób 
obdarowanych, jeżeli cena nabycia danej rzeczy przekracza kwotę 10 zł. 
Por. Bariery rozwoju MSP w Polsce, http://msp-24.pl/Bariery-rozwoju-MSP-w-Polsce,41,78.
html (dostęp: 06.05.2016 r.).
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na mapie subregionu, regionu, kraju i Europy. Do tych wyzwań należy przede 
wszystkim zaliczyć:

• dążenie do osiągnięcia wzrostu innowacyjności raciborskich przedsiębiorstw,
• wzrost znaczenia w realizacji strategicznych działań w powiecie sektora badań 

i rozwoju,
• podniesienie na wyższy poziom know how powiatu.
Osiągnięcie tych celów jest uwarunkowane podjęciem działań o charakterze per-
spektywicznym, w które wpisuje się potrzeba uzyskania przez powiat wsparcia 
wynikającego z polityki regionalnej, krajowej i ponadnarodowej. Do tych działań 
należy zaliczyć:

• udrożnienie połączenia wodnego na linii rzek Odra Dunaj17,
• zagospodarowanie Zbiornika Racibórz Południowy18,
• budowę centrum przeładunkowego w porcie raciborskim,
• włączenie powiatu do infrastruktury tras szybkiego ruchu lądowego19.
W  tym świetle wydaje się zasadne wyrażenie opinii, że w  perspektywie 2020 
roku i dalszych lat może zaistnieć następujący scenariusz rozwoju społeczno-go-
spodarczego powiatu raciborskiego. W powiecie dominować będą małe i  śred-
nie przedsiębiorstwa o profilu działalności gospodarczej związanym z gałęziami 
przemysłowymi wykorzystującymi zaawansowane technologie oparte na auto-
matyce, informatyce, mechanice, mechatronice oraz robotyce. 

W  ocenie ekspertów w  perspektywie 2020 roku ważnym kierunkiem rozwoju 
będą usługi i produkcja związane z obszarem odnawialnych źródeł energii oraz 
sektorem usług turystycznych. Niezmiernie istotnym − jak zauważają eksperci 
− w perspektywie 2020 roku i dalszych lat będzie budowa kanału Odra Dunaj 
oraz zbiornika retencyjnego Racibórz Południowy, co może zmienić pozycję po-
wiatu na mapie społeczno-gospodarczej Europy Środkowej. Całokształt wyra-
żonych destynacji społecznych i gospodarczych wskazuje i zarazem determinuje 
przyszłe potrzeby kadrowe raciborskich przedsiębiorców i  przyszłych inwesto-
rów. Wyznaczają one potrzeby dotyczące wysoko wykwalifikowanych kadr in-
żynierskich. Powinny one wywodzić się z innowacyjnych kierunków kształcenia 
uniwersyteckiego i politechnicznego oraz z poziomu szkolnictwa zasadniczego 
i średniego zawodowego. Kadry powinny być ukierunkowane na spełnianie ról 
zawodowych w dziedzinach zaawansowanych technologii transportowych lądo-
wych i wodnych, odnawialnych źródeł energii oraz otoczenia usługowego zabez-
pieczającego trwałość i rozwój zamieszkującej powiat struktury społecznej i lo-
kującej się w powiecie struktury gospodarczej.

17 Zob. 60 mld zł oraz 15 lat na udrożnienie rzek, Gospodarka Morksa.Pl. http://www.gospodar-
kamorska.pl 
/Porty,Transport/60-mld-zl-oraz-15-lat-na-udroznienie-rzek.html (dostęp, 12.01.2017 r.).

18 Por. Podpisanie umowy na budowę suchego zbiornika Racibórz, www.programodra.pl/in-
dex.php/umowa-na-budowe-zbiornika-raciborz/ , (dostęp, 12.01.2017 r.).

19 Szerzej: Droga Racibórz Pszczyna: Rybnik ogłosił przetarg na budowę drogi, Dziennik Za-
chodni z 10.10.2016. 
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ZAKOŃCZENIE I REKOMENDACJE

Zrealizowane w oparciu o zgromadzony w wyniku badań materiał analizy umoż-
liwiły opracowanie zbioru rekomendacji, mających na celu wsparcie realizowa-
nej przez władze powiatu raciborskiego polityki społeczno-gospodarczej, w tym 
w  szczególności podejmowanie wyzwań o  charakterze strategicznym. Należy 
zauważyć, że rekomendacje zostały opracowane w  czasie, który charakteryzu-
je się licznymi dynamicznymi procesami o  wymiarze globalnym kształtujący-
mi pozycję i wizerunek powiatu na mapie województwa, kraju i Europy. Należy 
szczególną uwagę zwrócić na zmiany demograficzne, które oddziaływają na sfe-
rę przestrzenną, społeczną, gospodarczą i infrastrukturalną. W tym kontekście 
ważnymi determinantami rozwoju okazują się czynniki makrogospodarcze wią-
żące się z rosnącymi wynagrodzeniami, spadającym bezrobociem, wzrostem go-
spodarczym oraz umacnianiem się złotego. Tym bardzo korzystnym czynnikom 
niestety nie odpowiada mimo spadku bezrobocia poziom aktywności zawodowej 
Polaków, w tym mieszkańców powiatu raciborskiego, który wciąż pozostaje na 
niekorzystnie niskim poziomie. Współczynnik aktywności zawodowej w I kwar-
tale 2016 roku wyniósł w Polsce 56,1%, przy współczynniku np. dla Austrii wy-
noszącym 74%20.

Przeważającym w  trakcie opracowywania rekomendacji było przekonanie, że 
włączenie powiatu raciborskiego do programu „Korytarz wodny Dunaj-Odra-
-Łaba”21 będzie decydować o jego przyszłym wizerunku, którego ukształtowanie 
wymaga nowego spojrzenia − i nowej refleksji − w relacji do zachodzących w po-
wiecie raciborskim procesów społecznych i  gospodarczych. Dlatego też reko-
mendacje zostały opracowane w kontekście wyzwań, przed którymi stoi powiat 
w perspektywie 2020 roku i dalszych lat według dwóch obszarów poznawczych, 
którymi są gospodarka oraz społeczeństwo.

Gospodarka

• Za strategiczny cel należy uznać opracowanie programu udrożnienie połą-
czenia wodnego na linii Odra Dunaj Łaba, w odcinku rzecznym powiatu ra-
ciborskiego.

• Niezbędnym celem rozwojowym powiatu może okazać się zagospodarowanie 
Zbiornika Racibórz Południowy.

• Budowę centrum przeładunkowego w  porcie raciborskim, można uznać za 
jedną z kluczowych determinant wzmacniających pozycję powiatu w subre-
gionie, województwie, kraju i Europie.

• Za strategiczny cel należy uznać dążenie do włączenia powiatu do infrastruk-
tury tras szybkiego ruchu lądowego.

20 Por. Eurostatu. Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia, http://ec.europa.eu/eurostat/sta-
tistics-explained/index.php/employment_statistics/pl (dostęp, 12.08.2016 r.).

21 Zob. Dunaj - Odra – Łaba. Wielofunkcyjny korytarz wodny, który przynosi poprawę jakości 
życia w Republice Czeskiej i w Europie Środkowej, http://www.d-o-l.cz/ (dostęp, 09.01.2017 
r.).
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• Uwzględniając know how oraz innowacyjność warto podjąć opracowanie ho-
ryzontalnego programu w  zakresie wzmocnienia rozwoju powiatu poprzez 
działalności B+R w oparciu m.in. o fundusze europejskie.

• Należy rozważyć we współpracy z przedsiębiorcami opracowanie lokalnego 
programu na rzecz wzrostu innowacyjności raciborskiej gospodarki.

• Kształtuje się potrzeba opracowania programu przepływu informacji społecz-
no-gospodarczej na linii przedsiębiorca − samorząd terytorialny.

Obszar społeczny

• W kontekście Krajowego Funduszu Szkoleń (− KFS) należy rozważyć opra-
cowanie szerokiej oferty studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów ukie-
runkowanych na przygotowanie kadr kwalifikowanych oraz wzmocnienie 
i rozwinięcie posiadanych przez lokalny zasoby pracy kwalifikacji i kompe-
tencji w zawodach odpowiadających zaawansowanym technologią transportu 
lądowego i wodnego, odnawialnych źródeł energii, sektorowi budownictwa, 
związanych z budową dróg i autostrad, wywodzących się z sektora obejmują-
cego finanse i ubezpieczenia, specjalistom do spraw technologii informacyj-
no-komunikacyjnych.

• Wyników badań odnoszące się do wykształcenia wyższego uprawniają do 
podjęcia działań mających na celu opracowanie w oparciu o KFS oferty edu-
kacyjnej wzmacniającej zasoby pracy w powiecie raciborskim w dziedzinach 
ekonomii, prawa, organizacji i zarządzania oraz nauk technicznych, 

• Należy rozważyć, opracowanie lokalnego programu edukacji promującego 
wśród raciborzan postawy opiniotwórcze, przedsiębiorczość oraz pozytywny 
wizerunek powiatu.

• W kontekście potencjałów rozwojowych powiatu i jego atutów należy wyraź-
nie wzmocnić promocję powiatu poprzez kampanie informacyjne i reklamo-
we na rzecz zmiany jego negatywnego postrzegania w otoczeniu i na zewnątrz.

• W odniesieniu do prób marginalizacji powiatu poprzez uznanie go za obszar 
inkubacji problemów wiejskich należy podjąć dynamiczne działania osłabia-
jące tego typu destynacje.

• Należy kontynuować i dążyć do wzmocnienia partnerstwa z podmiotami lo-
kalnymi i w otoczeniu, mającego na celu realizowanie rozwoju powiatu.

• W  kontekście zmian demograficznych należy nadać priorytet działaniom 
zmniejszającym niedobór zarówno kadr kwalifikowanych oraz kapitału ludz-
kiego w powiecie.

• Z uwagi na zachodzące niezmiernie niekorzystne zmiany w strukturze ogó-
łem i ruchu naturalnym ludności należy rozważyć opracowanie alternatywne-
go programu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie racibor-
skim wobec już istniejących rozwiązań.

• Uwzględniając niski współczynnik aktywność zawodowej w powiecie oraz ni-
skie zapotrzebowanie na szkolenia należy rozważyć opracowanie programu 
aktywizacji zawodowej raciborzan poprzez edukację.
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• Wydaje się, że należy rozważyć opracowanie programu wydłużania aktywno-
ści zawodowej w szczególności skierowanego do osób w wieku 50 lat i więcej, 
zamieszkującej tereny wiejskie.

Należy podkreślić, że zaprezentowane w niniejszej pracy wnioski i rekomendacje 
dotyczące rozwoju powiatu raciborskiego − w szczególności wyzwań strategicz-
nych − nie obejmują całokształtu problemów w omawianym obszarze poznaw-
czym, co wynika z jego szerokiego i interdyscyplinarnego zakresu. Wydaje się, 
że zaprezentowane analizy mogą stanowić podstawę dla dalszych badań dotyczą-
cych przede wszystkim zmieniającej się sytuacji w powiecie raciborskim w fazie 
zmian globalnych, doskonalenia kierunków i celów jego rozwoju oraz praktycz-
nych działań na rzecz wzrostu znaczenia powiatu na mapie subregionu, woje-
wództwa, kraju i Europy.

Świadomy, że ponadlokalna i międzyinstytucjonalna współpraca zyskuje w roz-
szerzonym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społecznym i gospodar-
czym coraz bardziej na znaczeniu autor niniejszego artykułu pragnie złożyć 
szczególne słowa podziękowania na ręce wszystkich osób, instytucji i przedsię-
biorstw, które brały udział w badaniach ankietowych i wywiadach eksperckich. 
Ze szczególnymi podziękowaniami kieruje się do Starostwa Powiatowego w Ra-
ciborzu oraz kierownictwa Powiatowego Urzędu Pracy, dzięki którym mogły zo-
stać zrealizowane badania i powstał niniejszy artykuł.
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