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Abstract
I like to see a man proud of the place in which he lives.

I like to see a man live so that his place will be proud of him. 
Abraham Lincoln

The paper presents results carried out on order of the Labour Office in Bytom − in fourth quarter of 
2015 - research focused on problems of coal mining restructuring and inclusion of Bytom in the Stra-
tegic Intervention Area (hereinafter - OSI). Participating in the research, entrepreneurs note a number 
of positive changes and development opportunities that may improve socio-economic situation of the 
city. The contents of this article focuses on survey results. They are important extension of knowledge 
on Bytom development, in context of expert interviews results, which are subject of a separate article.
Keywords: human being, region, strategy, method.

WPROWADZENIE

Bytom to miasto wielu kontrastów. Proces transformacji stworzył dwa obli-
cza dzisiejszego Bytomia. Pierwsze, to nadal trwające w społecznej świado-
mości, echo uprzemysłowionego wielkomiejskiego ośrodka, który oparty 

był na przemyśle wydobywczym i hutnictwie. Drugie to dynamicznie rozwijający 
się wielkomiejski organizm z licznymi inwestycjami w sferze gospodarczej i uni-
katowymi w  skali kraju osiągnięciami kulturalnymi, takimi jak: Opera Śląska 
czy Muzeum Górnośląskie (Marszowski 2010: s.8-9). Z tym obrazem kontrastuje 
negatywna zmiana wizerunku Bytomia. Obecnie miasto przede wszystkim po-
strzegane jest jako miejsce ogromnych skutków transformacji systemu gospodar-
czego kraju po 1989 roku. Obecnie już otwarcie mówi się, że Bytom jest najbar-
dziej problemowym miastem w Unii Europejskiej. Przyczyn zaistniałej sytuacji 
Bytomia należy upatrywać przede wszystkim w znacznej redukcji bazy ekono-
micznej miasta, czyli tego, co miasto produkowało i oferowało na zewnątrz. Za-



246 247Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM           www.humanum.org.pl

Hetmańczyk P.: Szanse rozwojowe Bytomia w ocenie przedsiębiorców sektora MSP

mknięcie kopalń i hut oraz upadek zakładów z nimi kooperujących spowodował 
utratę ponad 30 tys. miejsc pracy, wg danych GUS. Szacuje się jednak, że liczba 
utraconych miejsc pracy była większa i wyniosła ponad 50 tys. Jeżeli dziś pod-
stawę bazy ekonomicznej miasta nadal stanowi górnictwo, oznacza to, że pustka 
po zamkniętych 19 lat temu zakładach nie została niczym wypełniona (Strategia 
rozwoju miasta Bytom 2020+ 2014: s.4-8). 

ZAKRES I METODYKA BADAŃ

Przeprowadzone w  IV kwartale 2015 roku badania i  analizy zostały skoncen-
trowane głównie wokół problematyki wiążącej się z restrukturyzacją górnictwa 
węgla kamiennego i włączeniu Bytomia w OSI. 

W badaniach zastosowano różne metody, w tym: analizę literaturową, badanie 
ankietowe PAPI realizowane na reprezentatywnej grupie 50 bytomskich przed-
siębiorców, wywiady eksperckie przeprowadzone wśród 15 ekspertów. Celem ba-
dań było uzyskanie wiedzy umożliwiającej opracowanie rekomendacji dla władz 
Bytomia wzmacniających rozwój społeczno-gospodarczy miasta. Należy pod-
kreślić, że treść niniejszego artykułu skupia się wyłącznie na wynikach badań 
ankietowych. Wynika to z faktu, że w procesie realizacji badań autor niniejszego 
artykułu był odpowiedzialny za przeprowadzenie badań ankietowych. Wyniki 
wywiadów eksperckich są przedmiotem odrębnego artykułu.

Głównym celem badań ankietowych było poznanie skutków gospodarczych 
i  społecznych jakie może wywołać restrukturyzacja kopalni Centrum-Bobrek 
w jej otoczeniu, w szczególności wśród kooperujących z branżą górnictwa węgla 
kamiennego przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych zostały poddane ana-
lizie ilościowej i jakościowej. W analizie ilościowej wykorzystane zostały techni-
ki wnioskowania statystycznego, z zastosowaniem tablic krzyżowych i statystyk 
opisowych. Główne miary i parametry zastosowane w statystykach opisowych 
objęły: średnią arytmetyczną, odchylenia standardowe, medianę oraz modalne. 
W analizie jakościowej głównym celem było zbadanie uzyskanych odpowiedzi na 
postawione pytania ankietowe, a także ich interpretacja oraz opracowanie wnio-
sków i rekomendacji.

Badania były realizowany wyłącznie wśród przedsiębiorców działających na tere-
nie powiatu bytomskiego. Badania zrealizowane zostały techniką Paper and Pen-
cil Interview − dalej PAPI (PortalMarketera.pl 2015) w siedzibie przedsiębiorcy. 
Osobą udzielająca odpowiedzi na pytania ankietowe był właściciel przedsiębior-
stwa lub osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za zatrudnienie i szkolenia. 
Próba badawcza zastało wylosowana w oparciu o statystyki bazy REGON (dane 
za rok 2015 według Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystyczne-
go). Operatem losowania próby był wykaz firm działających na terenie miasta 
Bytomia uzyskany z  bazy adresowej Powiatowego Urzędu Pracy w  Bytomiu. 
W oparciu o operator losowania dokonano metodą random router (Babbie 2009) 
doboru próby o wielkości 50 przedsiębiorstw sektora MŚP według następujących 
kryteriów: wielkość przedsiębiorstwa, liczba pracujących, sekcje działalności go-
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spodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej – PKD) oraz miejsca 
lokalizacja przedsiębiorstwa. 

Kwestionariusz badania został podzielony na trzy autonomiczne a zarazem uzu-
pełniające się części poznawcze, którymi są:

• miasto Bytom,
• sytuacja bytomskiego przedsiębiorstwa,
• bytomski rynek pracy.
Ogółem kwestionariusz badania zawiera 39 pytań i pytania metryczkowe. 

W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych do analizy zakwalifikowano 
35 ankiet, co stanowi 70% wielkości próby. Wszystkie badane przedsiębiorstwa 
funkcjonowały na dzień badania w sektorze MŚP. Średni czas trwania badania 
wyniósł około 20 minut. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

Miasto Bytom a restrukturyzacja kopalni Bobrek-Centrum

Wyniki badań wskazują na liczne prawidłowości, które odnoszą się do ujętych 
w  tematyce badań obszarów problemowych. W  kontekście wpływu restruktu-
ryzacji kopalni Bobrek-Centrum na sytuację społeczno-gospodarczą miasta By-
tomia należy zauważyć, że istnienie kopalni ma znaczenie dla funkcjonowanie 
miasta. Większość respondentów, którzy dostrzegają wpływ restrukturyzacji 
kopalni Bobrek-Centrum na sytuację społeczno-gospodarczą miasta, uważa ten 
wpływ za znaczący − wysoki i bardzo wysoki. Ważne podkreślenia jest, że blisko 
co drugi przedsiębiorca uważa, że skutki wynikające z restrukturyzacji kopalni 
Bobrek-Centrum dla funkcjonowania miasta będą negatywne. Tylko co czwarty 
przedsiębiorca spodziewa się pozytywnych skutków restrukturyzacji. 

Prawie dwie trzecie przedsiębiorców uznaje, że wpływ skutków restrukturyzacji 
kopalni Bobrek-Centrum na ogólną sytuację w mieście będzie znaczący (wysoki 
i bardzo wysoki) i niemal tyle samo przedsiębiorców dostrzega dużej ilości nega-
tywnych skutków procesu restruktu ryzacji kopalni na aktualną sytuację życiową 
mieszkańców miasta. 

Restrukturyzacja kopalni Bobrek-Centrum, zdaniem bytomskich przedsiębior-
ców, wywoła zmiany w gospodarce miasta. Należy jednak zauważyć, że w opinii 
trzech czwartych przedsiębiorców, będą to zmiany o charakterze negatywnym.

Przedsiębiorcy wskazywali, że najbardziej restrukturyzacja kopalni Bobrek-Cen-
trum może dotknąć spółki współpracujące z kopalnią, przemysł stalowo-drzew-
ny oraz przemysł wydobywczy. Natomiast do dziedzin działalności gospodarczej 
w mieście w obszarze usług, których w największym stopniu może dotknąć pro-
ces restrukturyzacji kopalni przedsiębiorcy wskazywali: handel, transport oraz 
budownictwo. 
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Przedsiębiorcy są  także zdania, że restrukturyzacja kopalni Bobrek-Centrum 
wpłynie negatywnie na sytuację społeczno-gospodarczą powiatów graniczących 
z Bytomiem (opinia co drugiego przedsiębiorcy). Jedynie co dziesiąty przedsię-
biorca uważał, że wpływ restrukturyzacji na ościenne powiaty będzie pozytywny. 

Warto zauważyć, iż przedsiębiorcy - trzy czwarte badanych - nie zgadzają się ze 
stwierdzeniem, że restrukturyzacja kopalni Bobrek-Centrum nie ma znaczenia 
dla sytuacji społeczno-gospodarczej w powiatach ościennych. Ponadto, co drugi 
przedsiębiorca jest zdania, że powiaty ościenne dużo tracą na procesie restruktu-
ryzacji kopalni Bobrek-Centrum. W tym kontekście wydaje się zasadnym zdanie 
przedsiębiorców, że proces restrukturyzacyjny kopalni Bobrek-Centrum wpły-
nie negatywnie na sytuację na rynku pracy powiatów graniczących z Bytomiem. 
Wynika to z faktu, że kopalnia Bobrek-Centrum odgrywa ważną rolę na rynku 
pracy Bytomia i sąsiadujących z nim powiatów. W opinii przedsiębiorców kopal-
nia Bobrek-Centrum stanowi również ważne miejsce pracy dla mieszkańców By-
tomia i sąsiadujących z nim powiatów (91,5%), aktywnie wpływa na powstawanie 
okołogórniczych miejsc pracy (85,7%), stanowi miejsce pracy dla wielu młodych 
ludzi (74,3%) oraz przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej 
(48,5%). 

Kolejnym zagadnieniem była kwestia losów kopalni Bobrek-Centrum. Zdecydo-
wana większość przedsiębiorców (94,3%) byłaby przeciwna likwidacji kopalni, 
a blisko trzy czwarte respondentów postulowałoby za restrukturyzacją kopalni 
Bobrek-Centrum. 

Duży odsetek przedsiębiorców (77,1%) potwierdził, że mając wpływ na losy 
kopalni byłby za pełnym utrzymaniem kopalni Bobrek-Centrum w  ruchu or-
ganizacyjno-technicznym. Z uwagi na wpływ procesu restrukturyzacji kopalni 
Bobrek-Centrum przedsiębiorcy uważają, że spowoduje on migrację mieszkań-
ców Bytomia do innych miast (65,7%) oraz znaczące straty w  dochodach wła-
snych z tytułu opłaty eksploatacyjnej (68,6%). 

Sytuacja bytomskiego przedsiębiorstwa a restrukturyzacja kopal-
ni Bobrek-Centrum

W kolejnych pytaniach skupiono uwagę na oddziaływaniu restrukturyzacji ko-
palni Bobrek-Centrum na funkcjonowanie badanego przedsiębiorstwa. Ponad 
połowa przedsiębiorców stwierdziła, że restrukturyzacja kopalni Bobrek-Cen-
trum istotnie wpływa na funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa, a sam poziom 
wpływu restrukturyzacji został określony jako wysoki i  bardzo wysoki przez 
68,5% badanych. 

Zdaniem badanych przedsiębiorców restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum 
przynosi jej straty (61,5%). Warto zauważyć, że jedynie co piąty przedsiębiorca 
wskazał, że proces restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum tych strat nie gene-
ruje. Ogólne skutki wynikające z procesu restrukturyzacji kopalni dla jej funk-
cjonowania zostały określone jako negatywne przez blisko 43% przedsiębiorców. 
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Warto podkreślić, że blisko co czwarty przedsiębiorca uważał, że proces restruk-
turyzacji kopalni nie wpłynie na jej funkcjonowanie.

Kolejne pytania uszczegóławiają wpływ skutków restrukturyzacji kopalni 
Bobrek-Centrum na poszczególne aspekty funkcjonowania firmy. Jak można za-
uważyć ponad połowa przedsiębiorców potwierdza, że proces restrukturyzacji 
kopalni pogarsza sytuację ekonomiczną jego firmy, a przeciwnego zdania jest bli-
sko co piąty badany. 

Warto zaznaczyć, że w wyniku restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum zmniej-
sza się rynek zbytu produktu/usługi firmy (63,7%), spada wielkość sprzedaży 
produktu/usługi firmy (72,7%) oraz spadają nakłady inwestycyjne firmy (36,4%). 
Natomiast, w opinii przedsiębiorców, restrukturyzacja kopalni Bobrek-Centrum 
nie powoduje zmian w cenie zbytu oferowanego produktu/usługi (50,0%), kosz-
cie produkcji/usługi (54,5%), zasięgu terytorialnym działalności firmy (68,2%), 
organizacji przedsiębiorstwa (72,7%) oraz bezpieczeństwa pracy w firmie (81,8%). 

Warto odnotować, że w opiniach przedsiębiorców dotyczących wpływu restruk-
turyzacji kopalni Bobrek-Centrum na stan zatrudnienia w  jego firmie, rozwój 
zawodowy w firmie oraz poziom bezpieczeństwa socjalnego pracownika i  jego 
rodziny również przeważają odpowiedzi o braku takiego wpływu.

W kwestii przewidywania zmian w zakresie działalności firmy i stanu zatrudnie-
nia w związku z restrukturyzacją kopalni Bobrek-Centrum większość przedsię-
biorców nie planuje zmian zarówno w zakresie działalności firmy jak i zatrud-
nienia. Trzy przedsiębiorstwa przewidują wejście na nowe rynki, co wiążą ze 
wzrostem zatrudnienia w firmie. Trzy inne przedsiębiorstwa w wyniku zreorga-
nizowania firmy i zmiany siedziby przewidują zmniejszenie zatrudnienia. 

Do najczęściej wskazywanych dziedzin priorytetowych działalności badanych 
przedsiębiorstw należy podać: handel (24,2%), produkcja (15,2%), transport 
(9,1%) oraz opieka zdrowotna (9,1%). Jednak dwie trzecie badanych przedsię-
biorstw nie przewiduje zmian w dziedzinach uznanych za priorytetowe. Firmy, 
które przewidują zmiany w dziedzinach uznanych za priorytetowe, akcentowały 
potrzebę rozwoju programowego, ulepszenia surowców z jakich tworzone są pro-
dukty lub usługi oraz rekultywacji dostępnych terenów.

Wartym uwagi jest fakt, że w zdecydowanej większości przedsiębiorcy nie mają 
wpływu na proces restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum. Jedynie jedno 
przedsiębiorstwo udzieliło twierdzącej odpowiedzi, jednak poziom tego wpływu 
jest niski. Warto jednak zauważyć, że do badanych przedsiębiorstw dociera in-
formacja o decyzjach dotyczących restrukturyzacji kopalni w formie informacji 
prasowych i ulotek informacyjnych . 

Warto odnotować, że połowa respondentów jest zdania, że jego firma nie powinna 
być ważnym partnerem w procesach restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum, 
w tym większość jest zdecydowana w swojej odpowiedzi. Ważnym podkreślenia 
jest fakt, że zdecydowana większość przedsiębiorców nie zna przykładów udziału 
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przedstawicieli bytomskich firm w opracowywaniu i współuczestniczeniu w re-
alizacji programów restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum.

Bytomski rynek pracy a restrukturyzacja kopalni Bobrek-Centrum

O  ile poprzednio wiodącym było pytanie o  wpływ restrukturyzacji kopalni 
Bobrek-Centrum na sytuację badanego przedsiębiorstwa, to w  bieżącym ob-
szarze dominuje kwestia zatrudnienia w  kontekście restrukturyzacji kopalni 
Bobrek-Centrum. Na wstępie przedsiębiorcy zostali poproszeni o  wyrażenie 
swojej opinii na temat możliwych zmian zatrudnienia w  wyniku restruktury-
zacji kopalni Bobrek-Centrum. Wyraźnie badani pracodawcy przewidywali sta-
bilizację zatrudnienia. Jednak blisko 15% pracodawców opowiedziało się za jego 
zmniejszaniem. 

Osoby odchodzące z  przedsiębiorstwa w  wyniku restrukturyzacji kopalni 
Bobrek-Centrum będą głównie poszukiwać pracy w Bytomiu lub sąsiadujących 
powiatach (88,2%), jak również poza granicami kraju (85,2%). Warty zauważenia 
jest tożsamy odsetek odpowiedzi o zdecydowanym poszukiwaniu pracy na rynku 
lokalnym, jak również na rynku poza granicami kraju. Nie napawa optymizmem 
natomiast opinia na temat podejmowania własnej działalności gospodarczej 
przez osoby odchodzące z przedsiębiorstwa. Ponad połowa badanych przedsię-
biorców zauważa niechęć osób odchodzących z przedsiębiorstwa do podjęcia sa-
modzielnej działalności gospodarczej. Tylko co czwarty przedsiębiorca uważa, 
że odchodzące osoby będą zakładać własną działalność gospodarczą. Blisko trzy 
czwarte respondentów jest pewnymi, że osoby odchodzące z badanego przedsię-
biorstwa będą kierowały się do instytucji pomocowych, takich jak: Powiatowy 
Urząd Pracy lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Niespełna 3% respondentów 
jest przeciwnego zdania. 

Po przeanalizowaniu kolejnego zagadnienia można stwierdzić, że przedsiębiorcy 
mając na uwadze rozwój swojej firmy w dniu badania wyrażali opinię, w której 
stwierdzali, że najczęściej współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy, i jest to 
współpraca długoterminowa. Wysokim uznaniem cieszyła się także współpraca 
z izbami gospodarczymi i fundacjami non-profit. Współpraca ta także jest wielo-
letnia. Ponadto przedsiębiorcy, aby przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa, 
wskazywali na wieloletnią współpracę z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej, Górnośląską Agencją Rozwoju Przemysłu 
oraz Funduszem Górnośląskim. Wartym zauważenia jest brak jakiejkolwiek 
współpracy, nawet jednorazowej, przedsiębiorstwa z Funduszem Mikro, specjal-
nymi strefami ekonomicznymi, parkami technologicznymi oraz inkubatorami 
przedsiębiorczości, które na terytorium Bytomia występują. 

Istotnym zagadnieniem podjętym w badaniu była kwestia potrzeby aktywizacji 
zawodowej osób odchodzących z przedsiębiorstwa. Blisko dziewięciu na dziesię-
ciu przedsiębiorców wyraziło opinie, że osoby odchodzące z ich firmy będą wy-
magały wsparcia w formie aktywizacji zawodowej. Inaczej natomiast kształtuje 
się rozkład odpowiedzi na pytanie o to, czy te osoby odchodzące będą takiego 
wsparcia oczekiwały. Okazuję się, że w ocenie badanych przedsiębiorców odcho-
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dzące osoby w istotnie mniejszym odsetku (61,8%) będą skłonne skorzystać ze 
zaoferowanego im wsparcia. 

Analizując oceny mobilności zawodowej osób mogących odejść z  badanego 
przedsiębiorstwa w  wyniku restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum można 
zauważyć, że co trzeci przedsiębiorca ocenia ją negatywnie. Odsetek przedsię-
biorców wyrażających się pozytywnie o  mobilności zawodowej odchodzących 
osób jest bliski 60%. 

Zdecydowanie słabo została oceniona mobilność edukacyjna osób mogących od-
chodzić z bytomskich przedsiębiorstw sektora MSP w wyniku restrukturyzacji 
kopalni Bobrek-Centrum. Blisko połowa respondentów (44,2%) uważa, że osoby 
odchodzące z badanego przedsiębiorstwa cechują się niską gotowością do prze-
kwalifikowania zawodowego i prawdopodobnie będą szukać miejsca pracy w wy-
uczonym zawodzie. 

Wysoko natomiast została oceniona sprawność fizyczna osób mogących odejść 
z  przedsiębiorstwa. Blisko połowa respondentów (44,0%) uważa, że sprawność 
fizyczna osób mogących odejść z przedsiębiorstwa jest wysoka. Jedynie co dzie-
siąty respondent traktuje sprawność fizyczną odchodzących osób jako niską. 

W  kolejnym obszarze uwagę skupia się na znaczeniu instrumentów aktywiza-
cji zawodowej osób mogących odejść z firmy w wyniku restrukturyzacji kopal-
ni Bobrek-Centrum. Blisko połowa respondentów (44,1%) uważa, że refundacja 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego pod-
miotowi prowadzącego działalność gospodarczą oraz przyznawanie bezrobot-
nemu środków na podjęcie działalności gospodarczej stanowią ważne i bardzo 
ważne znaczenie. Również duży odsetek respondentów (powyżej 40% wskazań) 
ocenił znaczenie zwrotu kosztów przejazdu i  zakwaterowania oraz stypendia 
w okresie kontynuowania nauki. Na drugim biegunie znaczenia instrumentów 
aktywizacji zawodowej należy podać prace społeczne użyteczne oraz roboty pu-
bliczne, które co trzeci przedsiębiorca wskazał jako nieistotne przy aktywizowa-
niu osób odchodzących z przedsiębiorstwa w wyniku restrukturyzacji kopalni 
Bobrek-Centrum. 

Następny obszar przybliża nam znaczenie form aktywizacji zawodowej osób 
mogących odejść z firmy w wyniku restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum. 
Ponad połowa respondentów (55,9%) uważa, że dostęp do informacji i elektro-
nicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy 
i samozatrudnienia stanowi ważne i bardzo ważne znaczenie. Równie za wyso-
ką formę aktywizacji zawodowej osób odchodzących z przedsiębiorstwa uzna-
no udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwości i szkolenia 
(47,0% wskazań). Na przeciwległym biegunie znaczenia form aktywizacji zawo-
dowej znalazły się prace społeczne użyteczne oraz prace interwencyjne, które bli-
sko co czwarty badany wskazał jako nieistotne dla osób odchodzących z przed-
siębiorstwa w wyniku restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum. 
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Kolejne zagadnienie skupia się na znaczeniu celów i działań wyznaczonych pu-
blicznym służbom zatrudnienia w kontekście aktywizacji zawodowej osób mogą-
cych odejść z firmy w wyniku restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum. Blisko 
trzy czwarte przedsiębiorców uważa, że polepszanie jakości usług urzędów pra-
cy oraz dostosowanie ich do realnych potrzeb osób bezrobotnych ma znaczenie 
ważne i bardzo ważne. Co trzeci respondent uznaje wsparcie pracodawców po-
dejmujących programy rozwijające kwalifikacje zawodowe kadr pracowniczych 
oraz wsparcie pracodawców podejmujących zatrudnienie osób bezrobotnych do 
30 roku życia i po 50 roku życia za posiadające wysokie i bardzo wysokie zna-
czeniu wśród celów i  działań służb zatrudnienia w  kontekście aktywizacji za-
wodowej. Na przeciwstawnym biegunie znaczenia celów i  działań publicznych 
służb zatrudnienia w aktywizacji zawodowej znalazły się zlecanie zadań z tego 
zakresu podmiotom zewnętrznym oraz poprzez uruchomienie programu akty-
wizacji i integracji osób pozostających bez pracy. Co czwarty badany wskazał te 
cele i działania jako nieistotne przy aktywizowaniu osób odchodzących z przed-
siębiorstwa w wyniku restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum. 

Ostatnim z badanych obszarów jest próba prognozy zapotrzebowania na kadry 
kwalifikowane w  górnictwie węgla kamiennego. Blisko trzy czwarte przedsię-
biorców uważa, że perspektywa najbliższych lat przyniesie zmniejszenie zain-
teresowania pracą w  górnictwie węgla kamiennego. Warto podkreślić fakt, że 
zmniejszenie liczby kandydatów do pracy w górnictwie węgla kamiennego zde-
cydowanie przewiduje blisko 70% badanych przedsiębiorców. Tylko co czwarty 
respondent był przeciwnego zdania. 

Interesująco kształtują się natomiast opinie dotyczące zabezpieczenia przyszło-
ści funkcjonowania organizacyjno-technicznego zakładów górniczych w oparciu 
o obecne rezerwy zatrudnieniowe. Jedna trzecia respondentów jest zadania, że 
obecna rezerwa zatrudnieniowa stanowi wystarczające zabezpieczenie funkcjo-
nowania organizacyjno-technicznego zakładów górniczych w przyszłości. Tożsa-
my odsetek respondentów jest przeciwnego zdania. 

W ostatnim z zadanych w badaniu pytań respondenci zostali poproszeni o wy-
rażenie swojej opinii na temat wpływu braku rezerw zatrudnieniowych na bez-
pieczeństwo funkcjonowania zakładu górniczego. Trzy czwarte badanych przed-
siębiorców uznało, że brak rezerw zatrudnieniowych będzie posiadać wysoki 
wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania zakładów górniczych w przyszłości.

WNIOSKI

Wśród przedsiębiorców uczestniczących w badaniu przeważał klimat negatyw-
nego postrzegania restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum w  kontekście jej 
wpływu na ogólną społeczno-gospodarczą sytuację miasta. W opinii badanych 
przedsiębiorców proces restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum − w  sposób 
znaczący − wywołuje negatywne zmiany w gospodarce Bytomia. Proces restruk-
turyzacji kopalni Bobrek-Centrum wpływa także negatywnie na sytuację spo-
łeczno-gospodarczą sąsiadujących z Bytomiem powiatów. Kopalnia Bobrek-Cen-



252 253HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Humanum, ISSN 1898-8431, 25 (2) 2017, s. 245-254

trum odgrywa ważną rolę na rynku pracy miasta Bytomia i miast ościennych, 
jest ważnym miejscem pracy ich mieszkańców, w  sposób aktywny wpływa na 
powstawanie okołogórniczych miejsc pracy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
samo funkcjonowanie kopalni Bobrek-Centrum przyczynia się do zwiększenia 
atrakcyjności inwestycyjnej miasta Bytomia, i miast ościennych oraz powoduje 
ograniczenie migracji mieszkańców Bytomia. 

Należy zauważyć, że proces restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum wpły-
wa negatywnie na rozwój bytomskich przedsiębiorstw. Powoduje on pogor-
szenie ich sytuacji ekonomicznej, zmniejszenie rynku zbytu i  wielkości sprze-
daży produktu/usługi, redukcję nakładów inwestycyjnych oraz stagnację 
zatrudnienia w  przedsiębiorstwach. W  tym kontekście bytomski przedsię-
biorca ogranicza swój rozwój w  obszarach uznanych za priorytetowe, takich 
jak: handel, produkcja, transport czy ochrona zdrowia. W  tym świetle należy 
podkreślić prawidłowość wyrażającą się brakiem wpływu bytomskich przed-
siębiorców, jak również społeczeństwa miasta Bytomia, na proces restruk-
turyzacji kopalni Bobrek-Centrum. Osoby odchodzące z  przedsiębiorstwa 
w  wyniku restrukturyzacji kopalni Bobrek-Centrum będą głównie poszuki-
wać pracy w Bytomiu lub sąsiadujących powiatach, jednak część dawnych pra-
cowników będzie jej poszukiwać także poza granicami kraju. Odchodzące  
z przedsiębiorstwa osoby raczej nie będą podejmować samodzielnej działalności 
gospodarczej, a będą kierować się do instytucji pomocowych, takich jak Powia-
towy Urząd Pracy lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W celu rozwoju firmy 
przedsiębiorcy najczęściej współpracują z  powiatowym urzędem pracy. Wyso-
kim uznaniem cieszyła się także współpraca z izbami gospodarczymi i fundacja-
mi non-profit. 

Można zauważyć, że osoby odchodzące z firmy w wyniku restrukturyzacji kopal-
ni Bobrek-Centrum będą potrzebować wsparcia z zakresu aktywizacji zawodo-
wej, jednak nie zawsze będą jej oczekiwać. Odchodzące osoby z badanego przed-
siębiorstwa posiadają niską mobilność zawodową i  edukacyjną, a  zatem mają 
niską gotowość do przekwalifikowania zawodowego i  prawdopodobnie będą 
szukać miejsca pracy w wyuczonym zawodzie. Aktywizacja zawodowa głównie 
opierać się powinna na refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stano-
wiska pracy bezrobotnego podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą 
oraz przyznawaniu bezrobotnemu lub absolwentowi środków na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej, zwrocie kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz stypen-
diach w  okresie kontynuowania nauki. W  ocenie bytomskich przedsiębiorców 
również dobrą formą aktywizacji zawodowej jest dostęp do informacji i elektro-
nicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i sa-
mozatrudnienia. Należy również zauważyć − wynikającą z ocen przedsiębiorców 
− potrzebę poprawy regulacji prawnych dotyczących usług na rynku pracy oraz 
ich dostosowania do realnych potrzeb osób bezrobotnych, tak by publiczne służ-
by zatrudnienia mogły pełniej realizować swoje cele i działania. 
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