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I. Wstęp 

Szanowni Państwo! 

Już po raz czwarty Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, wypełniając obowiązek ustawowy, 

przedkłada Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego. Tym razem dotyczy on roku 2021. 

Miniony rok był kolejnym, kiedy zmagaliśmy się z pandemią koronawirusa. Wymagało to 

wdrażania wielu ponadstandardowych działań i nieplanowanych wcześniej inicjatyw. 

Równolegle z nowymi obowiązkami, realizowane były zaplanowane w budżecie powiatu 

inwestycje i zadania, które szczegółowo zostały opisane w raporcie. 

Dokument zawiera opis najistotniejszych działań zrealizowanych przez władze Powiatu 

Pszczyńskiego, Starostwo Powiatowe w Pszczynie oraz powiatowe jednostki organizacyjne. 

Kompleksowo informuje o jakości życia i poziomie rozwoju samorządu. Raport jest 

podsumowaniem roku 2021 przede wszystkim w zakresie realizowanych w powiecie 

inwestycji i projektów. Zawarte są w nim szczegółowe dane dotyczące działalności 

oświatowej, inwestycyjnej, kulturalnej czy sportowej powiatu. Przytoczono w nim informacje 

związane z działalnością powiatu w dziedzinie: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 

wsparcia osób bezrobotnych i przedsiębiorców, komunikacji i transportu, bezpieczeństwa 

publicznego, spraw obywatelskich czy ochrony środowiska. W raporcie uwzględnione są 

informacje o stanie mienia, realizacji polityk, strategii i programów czy uchwał Rady Powiatu 

Pszczyńskiego. 

Raport pokazuje działania organów, zarówno stanowiącego, tj. Rady Powiatu, jak również 

organu wykonawczego, jakim jest Zarząd Powiatu Pszczyńskiego. 

W kadencji 2018-2023 Zarząd Powiatu Pszczyńskiego tworzą: starosta pszczyński - Barbara 

Bandoła (przewodnicząca zarządu), wicestarosta pszczyński - Damian Cieszewski, etatowy 

członek zarządu - Grzegorz Nogły oraz pozostali członkowie: Stefan Ryt oraz Grzegorz 

Wanot. 

Radę Powiatu tworzą: przewodniczący - Paweł Sadza, wiceprzewodniczący - Krystian 

Szostak, Andrzej Babiński, Barbara Bandoła, Roman Bańczyk, Bogumiła Maria Boba, 

Damian Cieszewski, Helena Gąska, Zdzisław Goik, Zdzisław Grygier, Danuta Kocurek, 

Wojciech Lala, Waldemar Lipus, Marek Lucjan, Aleksander Malcher, Janusz Orlik, Michał 

Pudełko, Stefan Ryt, Jerzy Sodzawiczny, Krzysztof Spyra, Marian Szwarc, Grzegorz Wanot, 

Alojzy Wojciech. 
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Dokument został opracowany w oparciu o materiały przygotowane przez naczelników 

i kierowników merytorycznych komórek Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz 

dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych. 

„Raport…” stanowi rzetelne i wyczerpujące źródło o działalności Powiatu we wszystkich 

obszarach życia. To kompendium wiedzy, wskazujące jak wiele spraw realizowanych jest 

przez lokalny samorząd, ciągle też nakładane są nowe. Realizujemy je z zaangażowaniem, 

usprawniając obsługę naszych klientów, ale również wdrażając działania, dzięki którym nasz 

powiat jest bardziej przyjaznym miejscem do życia, prowadzenia działalności i realizacji 

wszelkich aktywności.  

II. Ogólna charakterystyka powiatu 

Powiat pszczyński leży w południowej części województwa śląskiego. Obejmuje swym 

zasięgiem obszar o łącznej powierzchni 471 km2, co stanowi 3,8% całkowitej powierzchni 

województwa śląskiego. 

Od północy graniczy z powiatem mikołowskim, tyskim, bieruńsko-lędzińskim, od wschodu 

z powiatem oświęcimskim, od południa z powiatem bielskim i cieszyńskim, od zachodu 

z miastami na prawach powiatu: Żory i Jastrzębie-Zdrój. Na terenie powiatu znajdują się dwa 

duże zbiorniki wodne, tj. zbiornik w Łące oraz w Goczałkowicach-Zdroju - stanowiący 

rezerwuar wody pitnej dla Śląska. 

 

Przez teren powiatu pszczyńskiego przebiegają drogowe trakty komunikacyjne, ważne dla 

południowej i zachodniej części województwa śląskiego – Droga Krajowa nr 1 oraz Droga 

Krajowa nr 81. Ponadto duże znaczenie komunikacyjne mają drogi wojewódzkie: DW nr 933 

Oświęcim – Wodzisław Śląski, DW nr 935 Pszczyna – Rybnik, DW nr 938 Pawłowice – 

Cieszyn, DW nr 939 Pszczyna – Strumień, DW nr 931 Pszczyna – Bieruń oraz DW nr 928 

Kobiór – Mikołów. Przez Pszczynę, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój przebiega ważna magistrala 

kolejowa, łącząca Katowice z Bielsko-Białą i dalej przez Zwardoń prowadząca na Słowację, 

a przez Zebrzydowice - do Czech. 

 

Lokalizacja geograficzna powiatu jest korzystna – w sąsiedztwie aglomeracji katowickiej, 

województwa małopolskiego. Atutem powiatu jest położenie blisko przejścia granicznego  

w Cieszynie, a także dwóch pasm górskich – Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego oraz 

dużych jednostek miejskich, jak: Katowice, Bielsko-Biała, Tychy, Oświęcim, Jastrzębie-Zdrój 

oraz Żory. 
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Powiat Pszczyński został utworzony 1 stycznia 1999 roku na mocy reformy administracyjnej. 

W jego obrębie znajduje się sześć gmin, w tym pięć gmin wiejskich oraz jedna miejsko-

wiejska: 

• Goczałkowice-Zdrój – jednowioskowa, 

• Kobiór – jednowioskowa, 

• Miedźna – w skład gminy wchodzą sołectwa: Frydek, Gilowice, Grzawa, Miedźna, 

Góra, Wola, Wola I, Wola II, 

• Pawłowice – w skład gminy wchodzą sołectwa: Golasowice, Jarząbkowice, 

Krzyżowice, Pawłowice, Pawłowice – Osiedle, Pielgrzymowice, Pniówek, 

Warszowice, 

• Suszec – w skład gminy wchodzą sołectwa: Suszec, Radostowice, Mizerów, Kryry, 

Kobielice, Rudziczka, 

• gmina miejsko-wiejska: Pszczyna, w skład której wchodzą: miasto Pszczyna oraz 

sołectwa: Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Poręba, Piasek, 

Rudołtowice, Studzienice, Studzionka, Wisła Mała i Wisła Wielka. 

Tabela 1: Obszar i ludność powiatu pszczyńskiego. 

 Gmina Obszar [km2] Liczba ludności* 

Goczałkowice-Zdrój 47,55 6 633 

Kobiór 48,17 4 872 

Miedźna 50,27 15 539 

Pawłowice 75,66 17 269 

Pszczyna 174,67 50 616 

Suszec 75,05 12 305 

Ogółem 471,37 107 234 

*mieszkańcy zameldowani na pobyt stały (stan na 31.12.2021 r.) 

Ogólną charakterystykę powiatu pszczyńskiego w 2021 r. oddają dane Głównego Urzędu 

Statystycznego zebrane w poniższej tabeli. Z uwagi na określone w Ustawie terminy 

dotyczące przyjęcia Raportu o stanie powiatu, przygotowanie i sporządzenie tego 

dokumentu odbywa się w pierwszych dwóch kwartałach roku następnego po roku 

sprawozdawczym. W okresie tym nie są jeszcze dostępne dane Głównego Urzędu 

Statystycznego dotyczące roku 2021. W związku z tym charakterystyka powiatu musi 

opierać się w dużej mierze o dane z roku 2020. 
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Tabela 2: Powiat pszczyński wg danych GUS za 2020 rok 

Powiat pszczyński wg danych GUS 2020 rok 

Ludność (osoby zameldowane na pobyt stały i 

czasowy) 

111 814 

Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 237 

Lesistość w % 28 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 23 184 

Ludność w wieku produkcyjnym 68 718 

Ludność w wieku poprodukcyjnym  19 912 

Urodzenia żywe  1 136 (573 chłopców, 563 

dziewczynki) 

Zgony  1002 

Przyrost naturalny na 1000 ludności  0,69 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze 

REGON na 10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym  

1 804 

Pracujący  33 257 

Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez 

jednego mieszkańca w kg 

391 

Zasoby mieszkaniowe (ogółem, mieszkania) 33 481 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  

w zł 

4 674,3 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto  

w relacji do średniej krajowej (Polska=100)  

w % 

84,6 
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, do najczęstszych przyczyn zgonów 

mieszkańców powiatu pszczyńskiego należały choroby układu krążenia (41%), nowotwory 

(25,7%) oraz choroby układu oddechowego (4,9%).  

Struktura ludności powiatu pszczyńskiego według ekonomicznych grup wiekowych w roku 

2020 – poprzedzającym rok sprawozdawczy, ukazuje przewagę ludności w wieku 

produkcyjnym (15-59 lub 69 lat), która stanowiła 61,5% ludności ogółem. Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym, tj. w wieku 14 lat i mniej, stanowiła 20,7% ludności zamieszkującej 

obszar powiatu, natomiast ludność w wieku poprodukcyjnym kształtowała się na poziomie 

17,8% ludności ogółem.  

III. Działalność komórek i jednostek organizacyjnych 

1. Budżet powiatu  

Budżet na 2021 rok został przyjęty Uchwałą nr XXIV/225/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego 

z dnia 16 grudnia 2020 r. Dochody zaplanowano w wysokości  

112 694 865 zł, a wydatki w wysokości 119 782 160 zł.  

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 12 151 510,90 zł, a po stronie rozchodów kwotę 

5 064 215,90 zł. 

W trakcie realizacji budżetu, w wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody uległy 

zwiększeniu do kwoty 128 173 657,74 zł, a planowane wydatki wzrosły do kwoty  

136 002 282,74 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. realizacja budżetu prezentowała się następująco: 

a) dochody zrealizowano w kwocie 127 978 625,35 zł, co stanowiło 99,85% planu,  

b) wydatki zrealizowano w kwocie 123 040 260,85 zł co stanowiło 90,47% planu, 

c) dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 3 364 215,90 zł i na dzień 31 grudnia 2021 r. 

stan zadłużenia wynosił 19 741 646 zł, 

d) udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Pszczynie w kwocie 1 700 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec 

ZUS, 

e) zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 4 000 000 zł na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu. 

W 2021 roku zrealizowane dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu wyniosły 

1 145 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 1 101 zł. 

Dochody kształtowały się następująco: 

a) dochody bieżące – 121 745 116,63 zł, 
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b) dochody majątkowe – 6 233 508,72 zł.  

Wykonanie planu dochodów za 2021 rok było niższe od roku poprzedniego o 0,7% 

i jednocześnie niższe o 0,8% w stosunku do średniego wykonania dochodów w latach 2014 -

2021. 

Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów 

 

Analizując poszczególne źródła dochodów należy zauważyć, że wykonanie strategicznych 

dla budżetu dochodów, tj. dochodów własnych w porównaniu do roku poprzedniego wzrosło, 

w tym: 

a) wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 

poprzedniego były wyższe o 13,26%,  

b) wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 92,58%,  

c) dochody z tytułu opłat za tablice i prawa jazdy wzrosły o 18,55%, 

d) wpływy z różnych dochodów wzrosły o 8,7%. 

Wykonanie dochodów własnych powiatu przedstawia poniższy wykres. 

subwencje
38%

dochody własne
40%

dotacje
22%

Struktura dochodów powiatu
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Wykres 2. Wykonanie dochodów własnych powiatu 

 

Wydatki prezentowały się następująco: 

a) wydatki bieżące – 106 711 602,05 zł, 

b) wydatki majątkowe – 16 328 658,80 zł.  

Wykonanie planu wydatków za 2021 rok było wyższe od roku poprzedniego o 0,18% 

i jednocześnie niższe o 3,86% w stosunku do średniego wykonania wydatków w latach 2014-

2021. 

Udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w ogólnym wykonaniu wydatków 

przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 3 Udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w ogólnym wykonaniu 
wydatków

 

udziały w 
podatkach 

dochodowych
81%

tablice 
rejestracyjne i druki 

prawa jazdy
5%

wpływy z różnych 
dochodów

dochody z tytułu 
realizacji zadań 

zleconych

wpływy  z usług
5%

pozostałe dochody 
własne

3%

Dochody własne powiatu 

86,73%

13,27%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Wydatki bieżące
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W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące projekty z udziałem środków 

unijnych: 

a) Kuźnia talentu,  

b) Fabryka młodych profesjonalistów, 

c) Sięgnij po więcej, 

d) Ready, Steady, Go!, 

e) Sztuka ze śmieci, 

f) Nie martw się, bądź zdrowy, 

g) Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja, edycja 2021, 

h) Razem po sukces, 

i) Lokalna marka. 

W zakresie wydatków majątkowych projekty zrealizowane z udziałem środków unijnych to: 

a) Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli – sporządzono mapę do 

celów projektowych, kontynuacja realizacji projektu nastąpi w 2022 roku, 

b) Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie, 

c) Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do 

Drogi Krajowej nr 1. 

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 95,02%, to jest o 1,07% więcej 

w porównaniu do roku poprzedniego, a wydatki majątkowe wykonano na poziomie 68,9%, co 

w porównaniu do roku poprzedniego oznacza wzrost o 11,26%. 

Niższe od planowanego wykonanie wydatków bieżących wynika z trwającego na terenie 

kraju stanu pandemii i wprowadzonych obostrzeń, które w znacznym stopniu ograniczyły 

podróże służbowe i szkolenia oraz działania w zakresie kultury, sportu i profilaktyki zdrowia. 

Na poziom wykonania planu wydatków majątkowych wpłynęła m.in. zmiana harmonogramów 

inwestycji, która w dużej mierze była związana z trwającą pandemią, co spowodowało 

przesunięcie realizacji części inwestycji na lata następne. 

Wydatki bieżące i majątkowe poniesiono głównie na zadania z zakresu: 

a) oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,  

b) pomocy społecznej i rodziny, 

c) utrzymania dróg powiatowych oraz transportu zbiorowego,  

d) administracji publicznej,  

e) ochrony zdrowia, 

f) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej  

oraz na inne zadania realizowane przez powiat (wykres poniżej). 
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Wykres 4. Wydatki bieżące i majątkowe w 2021 r. 

 

2. Oświata 

2.1. Szkoły i placówki oświatowe  

W powiecie pszczyńskim w 2021 r. funkcjonowały następujące szkoły i placówki prowadzone 

przez powiat: 

publiczne dla młodzieży: 

• licea ogólnokształcące – 2, 

• technika – 3, 

• branżowe szkoły I stopnia – 3, 

publiczne dla dorosłych: 

• licea ogólnokształcące dla dorosłych – 2, 

publiczne szkoły branżowe II stopnia: 

• Branżowa Szkoła II stopnia w Pszczynie – 1; 

publiczne szkoły policealne: 

• szkoła policealna – 1, 

publiczne szkoły specjalne: 

• szkoła podstawowa specjalna – 1, 

• branżowa szkoła I stopnia – 1, 

• szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 1, 

publiczne placówki: 

• poradnia psychologiczno-pedagogiczna – 1, 

• ognisko pracy pozaszkolnej – 1, 

22 351

1 029 2 050

15 969

8 172

50 514

15 247

5 146
1 866 696

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

w
 t

ys
 z

ł



   Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2021 

 

 14 

 

placówka kształcenia ustawicznego – bez szkół: 

• centrum kształcenia ustawicznego 

niepubliczne (dotowane przez powiat): 

• liceum ogólnokształcące dla młodzieży – 1, 

• liceum ogólnokształcące dla dorosłych – 1, 

• policealna szkoła – 1, 

• ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 2, 

• poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 3. 

Z nauczania indywidualnego we wszystkich szkołach korzystało: od stycznia do czerwca 

2021 r. – średnio w miesiącu: 2 osoby, od września do grudnia – średnio w miesiącu 2 

osoby. 

W roku 2021 w przeliczeniu na jedną uczennicę/ucznia roczne wydatki na poszczególne 

szkoły z budżetu powiatu kształtowały się następująco: Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Pszczynie: 9 627,92 zł, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. generała Józefa Bema 

w Pszczynie: 10 244,22 zł, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie: 

11 825,74 zł, Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie:  

51 571,52 zł, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli: 22 988,31 zł. 

Wydatki powiatu na szkoły i placówki niepubliczne kształtowały się następująco: liceum 

ogólnokształcącemu dla dorosłych przekazano kwotę 121 206,54 zł (73,06 zł na osobę 

miesięcznie) plus 22 543,20 zł (dla 10 słuchaczy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości),  

tj. łącznie 143 749,74 zł; policealnej szkole przekazano 309 626,83 zł plus 36 069,12 zł (dla 

16 słuchaczy, którzy uzyskali dyplom zawodowy) tj. łącznie 345 695,95 zł; niepublicznym 

poradniom psychologiczno-pedagogicznym przekazano 949 882,78 zł (438,34 zł na osobę 

miesięcznie); ośrodkom rewalidacyjno-wychowawczym przekazano 5 344 109,54 zł  

(4 957,43 zł na osobę miesięcznie). 

Wydatki powiatu na oświatę wynosiły 50 514 080,13 zł, z czego 41 123 754,00 zł tj. ok. 

81,41% pokryte zostało z subwencji oświatowej, pozostałą część stanowią dochody własne, 

środki unijne, środki związane z realizacją programów rządowych. 

We wrześniu 2021 r. naukę w szkołach publicznych rozpoczęło 2751 uczennic i uczniów, 

w tym 162 w szkołach specjalnych, 771 w liceach ogólnokształcących, 1818 w szkołach 

kształcących w zawodach, 136 w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 

109 w niepublicznej policealnej szkole, 92 wychowanków w ośrodkach rewalidacyjno-

wychowawczych, natomiast z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowanego 
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w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych korzystało 170 dzieci, 

w szkole specjalnej - 37 dzieci. 

W szkołach publicznych (bez ZS nr 3 Specjalnych) do jednego oddziału uczęszczało w roku 

2021 od stycznia do czerwca średnio 24 uczennic/uczniów. Najwięcej średnio osób 

uczęszczało do oddziału w Zespole Szkół Ogólnokształcących, tj. 30, najmniej w Zespole 

Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, tj. 19 osób. W okresie od września do grudnia do 

jednego oddziału uczęszczało średnio 25 uczennic/uczniów, analogicznie najwięcej średnio 

osób uczęszczało do oddziału w Zespole Szkół Ogólnokształcących, tj. 31, najmniej 

w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, tj. 17 osób.  

W roku szkolnym 2020/2021 szkoły ukończyło 559 uczniów, w tym technikum – 214, 

branżową szkołę I stopnia – 120, liceum ogólnokształcące – 200, szkołę specjalną 

przysposabiającą do pracy – 6 i szkołę podstawową – 19. 

W poszczególnych publicznych szkołach i placówkach w 2021 roku wykazano średnio 

322,41 etatów nauczycielskich, w tym stażystów 5,89 etatów, kontraktowych 33,25 etatów, 

mianowanych 42,93 etatów, dyplomowanych 240,34 etatów. 

Zdawalność egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wynosiła: 

a) Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego – 100% (158 zdających), 

b) IV Liceum Ogólnokształcące – 46% (41 zdających), 

c) Technikum nr 1 – 80% (35 zdających), 

d) Technikum nr 2 – 59% (22 zdających), 

e) Technikum nr 3 – 86% (133 zdających). 

W 2021 r. wypłacono jedno Stypendium Starosty Pszczyńskiego o charakterze 

motywacyjnym uczennicy Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. generała Józefa Bema 

w Pszczynie. Kwota przyznanego stypendium wyniosła 1500 złotych. 

Wysokość średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat w roku 2021 

wynosiła: dla stażystów – 4 689,00 zł, dla kontraktowych – 4 968,00 zł, dla mianowanych – 5 

672,00 zł, dla dyplomowanych – 7 295,00 zł.  

Rok 2021 był kolejnym, w którym edukacja z uwagi na pandemię koronawirusa była 

zorganizowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom, 

pracownikom szkół i placówek.  

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało przepisy, dzięki którym dyrektorzy szkół  

i placówek mogli organizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
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odległość. Dyrektorzy otrzymali możliwość zawieszenia zajęć tradycyjnych stosownie do 

skali zagrożenia epidemicznego i związanych z tym potrzeb oraz możliwości 

organizacyjnych.  

W czasie pandemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie praca odbywała się  

w systemie zdalnym zgodnie z wszelkimi procedurami, według planu lekcji. Uczniom 

nieposiadającym warunków technicznych, szkoła wypożyczała laptopy. W trakcie nauczania 

zdalnego przeprowadzano hospitacje, uczniowie i nauczyciele wypełniali ankiety dotyczące 

realizacji zajęć i właściwego wykorzystania metod i narzędzi pracy przez nauczycieli. 

Młodzież korzystała z pomocy psychologicznej, spotkań  

z pedagogiem i psychologiem z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Uczniowie 

borykający się z problemami w nauce mieli zorganizowane zajęcia dodatkowe. Wychowawcy 

klas omawiali problemy i sytuację związaną z pandemią online, kontaktowali się z rodzicami 

poprzez dziennik elektroniczny i platformę Teams. 

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. generała Józefa Bema w Pszczynie od 18 stycznia 

2021 r. została wprowadzona nauka zdalna z wykorzystaniem głównie platformy Teams. 

Korzystano nadal z dziennika elektronicznego oraz z aplikacji typu Messenger, WhatsApp. 

Wdrożono w szkole procedury pracy zdalnej oraz nauki prowadzonej zdalnie. Wyjątek 

stanowili uczniowie mający praktykę na Warsztatach Szkolnych. Mogli oni realizować 

praktyczną naukę zawodu w szkołach (na warsztatach szkolnych lub w pracowniach). 

Natomiast uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal 

mogli odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występowały zdarzenia, 

które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogły zagrozić ich zdrowiu.  Od 

dnia 29 marca 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. wprowadzono ograniczenie kształcenia 

stacjonarnego, które dotyczyło również praktycznej nauki zawodu. W związku z nowym 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki 

zawodu. Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami 

mogli odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, pozostali uczniowie zostali objęci 

przedłużoną nauką zdalną do 25 kwietnia. Od 26 kwietnia do 2 maja zajęcia praktyczne 

w klasach Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia odbywały się stacjonarnie, 

z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zakończenie roku zostało zaplanowane stacjonarnie 

w pełnym reżimie sanitarnym. Od września wznowione zostały zajęcia stacjonarne 

z określonymi ograniczeniami. W związku z wystąpieniem stanu epidemii został 
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wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych przez uczniów 

oraz osoby zatrudnione w szkole. 

Egzaminy maturalne w części pisemnej odbyły się w dniach od 4 do 20 maja zgodnie 

z zaplanowanym harmonogramem, natomiast egzaminy ustne w roku 2021 nie były 

obowiązkowe. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i zawodowe odbyły się 

zgodnie z harmonogramem w czerwcu i lipcu zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEiN. Praktyki 

zawodowe odbyły się stacjonarnie zgodnie z harmonogramem we wrześniu i październiku. 

Szkoła przystąpiła do programu „Aktywna tablica”, w ramach którego zakupione zostały trzy 

monitory interaktywne.  

Uczniom, którzy nie posiadali odpowiedniego zaplecza technicznego wypożyczano na 

bieżąco sprzęt, który szkoła otrzymała od Powiatu Pszczyńskiego. Były to laptopy, tablety 

oraz komputery stacjonarne. W szczególnych przypadkach umożliwiano uczniom naukę 

zdalną prowadzoną na terenie szkoły. 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie pracował w czasie pandemii 

COVID-19 zgodnie z rozporządzeniami regulującymi na bieżąco pracę placówek 

oświatowych w Polsce oraz z zaleceniami epidemiologicznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.  

W drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021 do końca maja 2021 roku szkoła 

kontynuowała pracę w trybie zdalnym na platformie Teams. W miarę możliwości 

organizowano również konsultacje dla maturzystów oraz zajęcia z przedmiotów zawodowych 

dla uczniów klas technikum przed egzaminem zawodowym. Odbywały się również niektóre 

zajęcia praktyczne, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 

16 godzin tygodniowo. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne 

i praktyki zawodowe) były prowadzone stacjonarnie u pracodawców i w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie wystąpiły zdarzenia, które ze względu 

na aktualną sytuację epidemiologiczną mogły zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy. 

Uczniowie klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, realizowali 

zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin. Turnusy dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników odbywały się z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Zaplanowane na wiosnę praktyki zawodowe uczniów technikum 

częściowo zrealizowano stacjonarnie, częściowo zdalnie, a część przeniesiono na wrzesień 

2021 roku.  

Od 31 maja 2021 szkoła pracowała w trybie stacjonarnym. We wrześniu i październiku –  

w nowym roku szkolnym 2021/2022 -  przypomniano uczniom, rodzicom  i nauczycielom 
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zasady postępowania w związku z epidemią COVID-19. W szkolnym programie 

profilaktyczno – wychowawczym uwzględniono działania prozdrowotne, w tym dotyczące 

profilaktyki COVID-19. Upowszechniano wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły 

informacje o szczepieniach oraz zorganizowano szczepienie chętnych uczniów w punkcie 

szczepień w Pszczynie. Priorytetem w tym czasie było zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniom i pracownikom, dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne oraz optymalne 

warunki nauki w trybie stacjonarnym.  

W związku z sytuacją epidemiczną i gwałtownie narastającą w kraju liczbą zachorowań 

wynikających z zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ostatnie tygodnie roku 2021 szkoła 

ponownie przeszła na tryb nauczania zdalnego.  

W roku 2021 nauczyciele brali udział indywidualnie i w ramach Wewnątrzszkolnego 

Doskonalenia Nauczycieli w licznych formach doskonalenia z zakresu uczenia  

z wykorzystaniem metod pracy na odległość, rozpoznawania i pomocy uczniowi będącemu  

w kryzysie emocjonalnym/psychicznym, radzenia sobie ze stresem (nauczyciel, uczeń) 

będącego następstwem m.in. izolacji, długotrwałej nauki zdalnej, choroby w rodzinie. 

Rok 2021 był intensywny pod względem realizacji projektów finansowanych z funduszy 

europejskich. Złożone zostały dwa raporty końcowe z projektów realizowanych w ramach 

ERASMUS+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe „Nowe cele, nowe szanse” oraz 

„Fabryka młodych profesjonalistów”.  

 

Zdjęcie 1. Uczniowie PZS nr 2 w Pszczynie podczas stażu w Portugalii. 
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Zrealizowany i rozliczony został również projekt sfinansowany ze środków POWER 

w sektorze Krótkoterminowe mobilności uczniów runda III - „Sięgnij po więcej”. 

Szkoła otrzymała dwie akredytacje ERASMUSA na lata 2021-2027 w sektorach: Edukacja 

szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.  

Współpraca z zagranicznymi szkołami partnerskimi z uwagi na szalejącą pandemię została 

znacznie ograniczona. Gościliśmy u siebie grupę uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej 

w Podboranach (Czechy) oraz grupę młodzieży i nauczycieli z Figueres (Hiszpania).  

Funkcjonowanie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli w czasie 

pandemii w 2021 r. odbywało się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz 

opracowanym Regulaminem funkcjonowania ZSZiO w Woli w czasie trwania pandemii 

COVID-19. 

Od początku pandemii szkoła prowadziła działania informacyjne skierowane do nauczycieli, 

uczniów i ich rodziców. Komunikaty i materiały informacyjne dotyczyły bieżących informacji 

na temat zmian i rozwiązań wynikających z nowego sposobu realizacji nauki. Na bieżąco 

dyrekcja koordynowała współpracę nauczycieli z uczniami i ich rodzicami  

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, w tym 

uczniów objętych kształceniem specjalnym i uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne. 

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będący pracownikami młodocianymi realizowali 

zajęcia praktyczne u pracodawców zgodnie z przepisami prawa pracy, wytycznymi 

Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 

Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia 

były zrealizowane zgodnie z planem. Kursy odbyły się w sposób zdalny, wzięło w nich udział 

100% uczniów. Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum zostały zrealizowane zgodnie  

z planem. Wzięło w nich udział 100% uczniów klasy III. Uczniowie w czasie nauki zdalnej 

korzystali z wypożyczonych szkole przez Powiat Pszczyński laptopów (6 sztuk) oraz routera 

(1 sztuka). Egzaminy zawodowe i maturalne odbyły się w reżimie sanitarnym. Nauczyciele 

rozwijali swoje kompetencje cyfrowe w ramach doskonalenia: „Jak uatrakcyjnić lekcję? 

Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji (zdalnie)”, „Wzmacnianie motywacji ucznia i 

nauczyciela w procesie uczenia się”, „Depresja w szkolnej ławce – jak ją rozpoznać wśród 

uczniów?”. Nauczyciele w nauce zdalnej korzystali z 7 laptopów pozyskanych przez szkołę w 

ramach programu Aktywna Tablica. 

Funkcjonowanie Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie w 2021 

roku zostało dostosowane do sytuacji epidemiologicznej we wszystkich obszarach 
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działalności zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wprowadzano i uaktualniano 

wewnętrzne regulaminy i procedury, których wdrożenie umożliwiało zachowanie 

bezpieczeństwa w czasie pandemii, zgodnie z wytycznymi. 

W pierwszym kwartale roku szkoła, jako placówka specjalna prowadziła zajęcia stacjonarne 

dla klas edukacji wczesnoszkolnej, a dla starszych klas zajęcia prowadzono w trybie 

hybrydowym. Od września placówka działała stacjonarnie, a na nauczanie zdalne, na 

podstawie decyzji PPSSE w Tychach, przechodzili wyłącznie uczniowie, którzy mieli kontakt 

z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2. Prowadzono również zajęcia stacjonarne 

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Podczas pracy w systemie zdalnym szkoła wykorzystywała sprzęt przekazany 

w użytkowanie przez Powiat Pszczyński (15 laptopów). W roku 2021 szkoła wzbogaciła się 

również w sprzęt pozyskany z programu rządowego Aktywna Tablica, który także był 

wykorzystywany podczas nauczania zdalnego. 

Praca w trybie zdalnym bazowała na wykorzystaniu m.in. Microsoft Office 365 w tym 

platformy Microsoft Teams i innych pomocnych w zdalnym nauczaniu zasobów 

technologiczno-informatycznych. Szkoła przystąpiła do projektu Lekcja Enter realizowanego 

przez Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut 

Spraw Publicznych. Dzięki temu wielu nauczycieli odbyło szkolenia z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informatycznych.  

Na bieżąco prowadzono monitoring i ewaluację organizacji pracy szkoły i stosowanych form 

zdalnego nauczania w okresie pandemii. Dołożono wszelkich starań, aby realizacja założeń 

organizacyjnych została zrealizowana, np. zdołano w ramach możliwości zorganizować 

zaplanowane konkursy, wyjazdy na basen, zajęcia z dogoterapii. Niestety, nie zrealizowano 

ważnego przedsięwzięcia jakim jest organizacja obchodów Powiatowego Tygodnia Osób 

Niepełnosprawnych zwanego „Słonecznym Tygodniem”.  

Wszystkie dzieci przebywające na obiekcie systematycznie otrzymywały posiłki 

przygotowane przez stołówkę szkolną. 

2.2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie  

Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydano 2 213 972,37 zł. Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie w 2021 roku przyjęła 2200 dzieci  

i młodzieży. Wykonano: 

a) diagnoz psychologicznych: 1347, 
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b) diagnoz pedagogicznych: 944, 

c) diagnoz logopedycznych: 239,  

d) diagnoz związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej: 32. 

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom w formie warsztatów: 200, w 

formie terapii rodzin: 26. 

Pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieży w roku 2021 kształtowała się 

następująco: 

1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 8, 

2) terapia logopedyczna: 111, 

3) terapia psychologiczna w tym psychoterapia: 101, 

4) grupy wsparcia: 9, 

5) interwencja kryzysowa: 6, 

6) inne formy pomocy indywidualnej: 6, 

7) inne formy pomocy grupowej: 6, 

8) zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych: 425, 

9) mediacje i negocjacje: 1, 

10) konsultacje: 93, 

11) porady bez badań: 151, 

12) porady po badaniach przesiewowych: 305, 

13) badania przesiewowe słuchu programem „Słyszę”: 404, 

14) badania przesiewowe wzroku programem „Widzę”: 4, 

15) badania przesiewowe mowy programem „Mówię”: 129. 

Wydane orzeczenia: 

1) o potrzebie kształcenia specjalnego: 498, w tym 

• dla niesłyszących i słabosłyszących: 24, 

• dla niewidomych i słabowidzących: 13, 

• dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim: 75, 

• dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym: 16, 

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją: 154, 

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera: 110, 

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi: 98, 

• dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym: 8, 
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2) uchylające: 22, 

3) o potrzebie indywidualnego nauczania: 46, 

4) o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego: 2, 

Wydane opinie: 

1) o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 222, 

2) przyspieszenie obowiązku szkolnego: 3, 

3) odroczenie obowiązku szkolnego: 34, 

4) zwolnienie z nauki drugiego języka obcego: 8,  

5) dostosowanie wymagań edukacyjnych: 114, 

6) udzielenie zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki: 4, 

7) pierwszeństwo przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadpodstawowej: 1, 

8) udzielenie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego: 9,  

9) objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu: 70, 

10) objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole: 182, 

11) inne opinie: 1, 

12) o specyficznych trudnościach w uczeniu się: 40, 

13) w sprawie spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki poza 

przedszkolem/szkołą: 1, 

14) zindywidualizowana ścieżki kształcenia: 3. 

W ramach realizacji zadania polegającego na procesowym wspomaganiu Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna objęła bezpośrednim wsparciem dwie szkoły podstawowe  

i cztery szkoły ponadpodstawowe.  

W ramach wspomagania Poradnia prowadziła następujące zadania: 

1) spotkania informacyjne z dyrektorami szkół,  

2) diagnozę potrzeb rozwojowych (szkoła w drodze do organizacji uczącej się), 

3) monitorowanie przebiegu doskonalenia, 

4) opracowanie dokumentacji rozwoju szkoły (wyniki diagnozy, plan rozwoju), 

5) konsultacje. 

W roku 2021 wspomaganiem objęte zostały placówki gminy Pawłowice i Suszec. 

Odbyły się spotkania konsultacyjne z dyrektorami placówek edukacyjnych. Na spotkaniach 

przedstawiono ofertę Poradni  w ramach wspierania placówek oświatowych, ofertę 

działalności szkoleniowej i warsztatowej dla nauczycieli (wychowawców) oraz rodziców. 

Oprócz wymienionych gmin udzielono wsparcia innym placówkom w odpowiedzi na bieżące 

potrzeby, w tym: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, Szkoła 
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Podstawowa nr 23 w Pszczynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowicach, Kampus 

Nowa Edukacja w Pszczynie. W ramach prowadzonego wspomagania prowadzono 

następujące działania: 

1) diagnoza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych nauczycieli w szkołach  

i placówkach; 

2) wsparcie nauczycieli/ wychowawców poprzez:  

• porady i konsultacje indywidualne, 

• warsztaty w ramach sieci współdziałania – dwie sieci, każda jeden raz w miesiącu 

stacjonarnie; 

3) powołanie i zorganizowanie działalności sieci nauczycielskich: 

• sieć nauczycieli na drodze awansu zawodowego DRABINA BELFRA (…), 

• sieć nauczycieli współorganizujących kształcenie ASY Z KLASĄ (…). 

Działalność szkoleniowa: 

1) dla nauczycieli: 9 szkoleń/warsztatów - „Stres w pracy nauczyciela“, „Organizacja 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce“, „Strategie oceniania 

kształtującego“, Ocenianie kształtujące w praktyce – lekcja warsztatowa z udziałem 

nauczycieli, „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej 

placówce“, „Metody aktywne w bieżącej pracy nauczyciela“, Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna szansą dla każdego ucznia“, „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

szansą dla dziecka w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej“, 

2) dla rodziców: (3) dwie edycje prelekcji, „Bezpieczeństwo dziecka w przestrzeni 

medialnej“, „Rodzicielskie wsparcie ucznia/nastolatka“, 

3) dla młodzieży: 9 warsztatów, 9 spotkań, projekt trzymodułowy z zakresu kompetencji 

emocjonalno-społecznych „Budujemy mosty”, „Komunikacja wzmacniająca“, 

„Asertywna postawa-asertywny komunikat”, „Racja czy relacja- empatia“. 

W ramach prowadzonego wspomagania podjęto współpracę z następującymi placówkami: 

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna - filia w Pszczynie, Regionalny Ośrodek Metodyczny 

METIS w Katowicach, Kampus Nowa Edukacja w Pszczynie (edukacja alternatywna), 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach. 

Publikowano następujące materiały edukacyjne dla nauczycieli: 

1) Wspieranie uczniów w czasie pandemii – gdy pojawi się lęk, 

2) Nauczycielska diagnoza, rodzicielskie wsparcie, 

3) Trudne emocje dzieci i młodzieży – co nauczyciel wiedzieć powinien. 

Celem prowadzonych działań było: rozbudzanie aktywności nauczycieli związanej 

z poszerzaniem warsztatu pracy (promowanie dobrych praktyk dydaktycznych, 
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wyrównywanie szans „akademickich“), troska o dobrostan nauczycielski – dot. efektywności 

pracy, radzenia sobie ze stresem, ustawiczne propagowanie wiedzy w zakresie dobrze 

organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wzmocnienie kompetencji kadry 

nauczycielskiej w zakresie budowania atmosfery współpracy z rodzicami. 

Ponadto w roku 2021 r. Poradnia podjęła się realizacji następujących zadań: 

1) kontynuacja grup wsparcia dla rodziców w ramach kursu „Szkoła dla rodziców”, 

2) zorganizowanie cyklu spotkań z pedagogami szkolnymi w ramach wspomagania 

dzieci i młodzieży w związku z problemami emocjonalnymi wynikającymi  

z długotrwałej izolacji (COVID-19), 

3) prowadzenie w szkołach zajęcia integracyjnych i reintegracyjnych dla dzieci  

i młodzieży - wsparciem objęto wszystkie szkoły powiatu pszczyńskiego, 

4) zorganizowanie sieci współpracy dla nauczycieli współorganizujących kształcenie 

specjalne w szkole oraz nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego, 

5) kontynuowanie wsparcia o charakterze edukacyjnym dla nauczycieli przedszkoli 

oraz nauczycieli logopedów, 

6) współorganizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, 

7) kontynuowanie zadania w ramach grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów 

szkolnych metodą Balinta, 

8) zorganizowanie badań przesiewowych SI w ramach „Ogólnopolskiego Dnia 

Otwartych Diagnoz SI”. 

Poradnia realizowała zadania w ramach projektu „Za życiem”. Środki pochodziły  

z budżetu państwa. W ramach realizacji zadania w roku 2021 ogłoszono postępowanie  

o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Prowadzenie zajęć wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka - poprzez zajęcia ze specjalistami oraz udzielenie 

dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów  

i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie”. 

Dotacja w 2021 roku wynosiła 527 800,00 zł brutto na usługi specjalistów.  W wyniku 

postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę - Specjalistyczną Praktykę Rozwojową 

„Trener” w Pawłowicach.  Wykonawca wykazał się możliwością zatrudnienia specjalistów 

posiadających kwalifikacje do pracy z dzieckiem i jego rodziną, zgodne z wymaganiami 

zamawiającego to znaczy: 4 logopedów/neurologopedów, 4 psychologów, 

fizjoterapeutów/terapeutów SI, 6 pedagogów, 3 tyflopedagogów, 2 surdopedagogów. 
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W ramach działania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 

działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie pomocą zostało 

objętych 101 dzieci.  Każdemu dziecku przydzielono stosowną do ich potrzeb tygodniową 

liczbę godzin z danym specjalistą. W ramach programu prowadzone były spotkania  

z rodzicami, badania diagnostyczne w celu dokonania oceny poziomu funkcjonowania dzieci. 

Dla każdego dziecka został opracowany plan wczesnego wspomagania rozwoju, 

prowadzono zajęcia terapeutyczne oraz udzielano wszechstronnego wsparcia w postaci 

usługi specjalistów zgodnie z oczekiwaniami rodziców. Głównym celem prowadzonych 

działań było wspomaganie opóźnionego rozwoju dzieci w różnych sferach, a także 

wspomaganie rodziców. 

 

Zdjęcie 2: Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

W roku 2021 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna kontynuowała działania wynikające 

z konieczności udzielania wzmożonej pomocy psychologicznej w związku  

z pandemią COVID-19. Udzielano wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży  

w ramach interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego i psychoterapii. Pomoc 

skierowana była dla osób doświadczających kryzysu emocjonalnego, cierpiących z powodu 

depresji, bezsenności, chronicznego stresu, lęku. Psycholodzy udzielili specjalistycznej 

pomocy indywidualnej młodzieży oraz rodzinom w sytuacji: 

a) kryzysu emocjonalnego,  

b) zagrożenia samobójstwem, 

c) zaburzeniami emocji związanych z uczestniczeniem w nauczaniu zdalnym,  
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d) utraty, żałoby, 

e) choroby dziecka lub własnej, 

f) przemocy domowej, 

g) wypadków, 

h) doświadczenia przestępstwa. 

Celem interwencji kryzysowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie było: 

a) zapewnienie wsparcia, 

b) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, 

c) zredukowaniu lęku, 

d) zredukowanie złości i poczucia beznadziei,  

e) a także przywrócenie równowagi psychicznej, która zapobiega dalszej 

dezorganizacji w życiu dzieci, uczniów i ich rodziców.  

2.3. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie  

Na działalność Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Powiat Pszczyński wydatkował 

kwotę 849 488,98 zł. W roku 2021 na zajęcia pozaszkolne prowadzone przez POPP 

uczęszczało ok. 700 uczniów szkół gminnych i powiatowych. W szerokiej ofercie zajęć 

placówka oferowała m.in. zajęcia: artystyczne, teatralne, naukowe, techniczne, językowe, 

sportowo-rekreacyjne, kół wokalno-instrumentalnych, dziecięcych zespołów regionalnych. 

Działalność POPP opiera się na współpracy z placówkami oświatowymi Powiatu 

Pszczyńskiego i jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego oraz instytucjami 

kultury działającymi na jego terenie, takimi jak: gminne ośrodki kultury, Miejsko-Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Pszczynie, Pszczyńskie Centrum Kultury, Wydział Edukacji Muzeum 

Zamkowego w Pszczynie. Uczestnicy zajęć pozaszkolnych reprezentowali placówkę 

podczas imprez i w okolicznościowych wydarzeniach organizowanych przez Starostwo 

Powiatowe w Pszczynie. Działalność placówki ze względu na epidemię koronawirusa w 2021 

r. była ograniczona pod względem udziału wychowanków w imprezach, konkursach, 

koncertach, itp. Zajęcia prowadzone były w trybie hybrydowym. Wizytówką placówki są: 

młodzieżowy chór „Per Spasso” pod dyrekcją Katarzyny Machnik, młodzieżowe zespoły 

„Churtownia” (opiekun Joanna Gryz) oraz „Metrum i trzy czwarte” (opiekun Mirosław 

Lachowski). Aktywny w 2021 r. był dziecięcy zespół regionalny „Jedynka” pod opieką Danuty 

Abramowicz-Heczko, który nawiązał współpracę z dziecięcym zespołem „Mała Istebna”, 

działającym przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie. Wokalno-instrumentalne 

występy podopiecznych POPP można było zobaczyć podczas letniego projektu pn. 
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„Przesiądź się na kulturę 2021” realizowanego przy Centrum Przesiadkowym. 

 

Zdjęcie 3: Warsztaty plastyczne dla młodych plastyków z POPP. 

3. Działania inwestycyjne zrealizowane przez Powiat Pszczyński 

3.1. Zamówienia 

W roku 2021 powiat pszczyński przeprowadził 17 postępowań w trybie ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Powiat udzielił zamówień na łączną kwotę brutto wynoszącą: 

4 986 138,91 zł, w tym wartość robót budowlanych wyniosła 3 568 923,21 zł. 

Największe wartościowo zamówienie dotyczyło modernizacji instalacji wodociągowej  

w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap II instalacja wody przeciwpożarowej  

i rezerwowej. Ponadto, na rzecz Szpitala Powiatowego przeprowadzono postępowanie pn. 

„Budowa budynku modułowego wraz z łącznikiem dla rezonansu magnetycznego przy 

Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - Etap I” – wykonano m.in fundamenty pod budynek 

modułowy dla rezonansu magnetycznego. 

Przeprowadzone przez Powiat w roku 2021 postępowania pozwoliły na utworzenie 

nowoczesnych pracowni w jednostkach oświatowych, czego przykładem jest pracownia 

fryzjerska, elektryczna, motoryzacyjna i obrabiarek utworzona w Powiatowym Zespole Szkół 

nr 1, czy pracownia programowania utworzona w Powiatowym Zespole Szkół nr 2. 

Istotnym zamówieniem była również przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska 

sportowego przy PZS nr 2 w Pszczynie.  
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3.2. Inwestycje i remonty 

W 2021 roku Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego w Pszczynie zrealizował zadania 

oraz wykonał remonty, których łączna kwota wyniosła 2 834 768,62 zł.  

Wśród tych zadań znalazły się m.in: 

a) Utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego w PZS nr 1 w 

Pszczynie przy ul. Bogedaina 21 – Roboty budowlane. Wartość: 168 421,87 zł 

b) Utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego w PZS nr 1 w 

Pszczynie przy ul. Bogedaina 20 – Roboty budowlane. Wartość: 583 060,06 zł 

c) Modernizacja budynku internatu przy PZS nr 2 – Pracownie komputerowe (roboty 

budowlane). Wartość: 711 069,68 zł 

d) Budowa budynku modułowego wraz z łącznikiem dla rezonansu magnetycznego przy 

Szpitalu Powiatowym w Pszczynie – Etap I. Wartość: 183 499,96 zł 

e) Wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka 

jasna). Wartość: 735 328,44 zł 

 

 

Zdjęcie 4: Wyremontowana pracownia motoryzacyjna w budynku warsztatów 
szkolnych. 

f) Opracowanie kompletu dokumentacji w zakresie monitorowania i raportowania 

potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia pod nazwą 

„Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu 

Pszczyńskiego”. Wartość: 2 460,00 zł 
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g) Weryfikacja raportu potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego 

przedsięwzięcia pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej w obiektach 

użyteczności publicznej Powiatu Pszczyńskiego”. Wartość: 1 230,00 zł 

h) Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji zamawiającego dotyczącej 

Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad 

wyodrębnionymi zakresami. Wartość: 29 830,00 zł 

i) Roboty remontowe i malarskie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pszczynie 

Wartość: 6 027,00 zł 

j) Naprawa dwóch wind osobowych w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy 

ul. Antesa 11 (Pawilon łóżkowy, tzw. klatka ciemna). Wartość: 63 960,00 zł 

k) Ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna budynku basenu przy PZS nr 2  

w Pszczynie. Wartość: 2 706,00 zł 

l) Remont części pomieszczeń w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1A 

Wartość: 93 015,11 zł 

m) Montaż stolarki okiennej w budynku hali sportowej POSiR w Pszczynie przy ul. 

Zamenhofa 5A. Wartość: 44 280,00 zł 

n) Wykonanie dokumentacji dla budowy budynku modułowego wraz z łącznikiem dla 

rezonansu magnetycznego przy Szpitalu Powiatowym w Pszczynie oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji. Wartość: 65 067,00 zł 

o) Likwidacja siedlisk ptaków na budynku basenu PZS nr 2 przy ul. Szymanowskiego 12 

w Pszczynie. Wartość: 6 500,00 zł 

p) Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z ekspertyzą p.poż. oraz 

ustaleniem planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót 

budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania 

„Modernizacja budynku basenu przy PZS nr 2 w Pszczynie”. Wartość: 113 713,50 zł 

q) Montaż zadaszenia dla rowerów przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie przy 

ul. Dworcowej 23. Wartość: 24 600,00 zł 
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Zdjęcie 5: Wymiana windy pożarowo-ratowniczej w pszczyńskim szpitalu. 

3.3. Infrastruktura drogowa 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie utrzymuje 214,732 km dróg powiatowych oraz 

18 obiektów mostowych: 

− drogi w stanie bardzo dobrym 88,76 km (39%), 

− drogi w stanie dobrym 55,82 km (26%), 

− drogi w stanie ostrzegawczym 45,097 km (21%), 

− drogi w stanie złym 25,767 km (12 %), 

− drogi w stanie bardzo złym 4,305 km (2%), 

− mosty w stanie bardzo dobrym 6, 

− mosty w stanie dobrym 4, 

− mosty w stanie dostatecznym 5, 

− mosty w stanie złym 3. 

Przy drogach powiatowych znajdowało się ok. 13,4 km ścieżek rowerowych. 

W roku 2021 na zadania remontowo-inwestycyjne wydano 12 732 746,63 zł, w tym: 

− Powiat: 2 675 855,24 zł, 

− Gmina Goczałkowice-Zdrój: 30.000,00 zł, 

− Gmina Kobiór: 345 707,68 zł, 

− Gmina Miedźna: 183 750,00 zł, 
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− Gmina Suszec: 443 149,46 zł, 

− Gmina Pszczyna: 638 579,52 zł, 

− Gmina Pawłowice: 484 990,00 zł, 

− Jastrzębskie Zakłady Remontowe: 856 553,32 zł, 

− Skarb Państwa: 5 223 301,53 zł, 

− Unia Europejska: 1 850 859,32 zł. 

W roku 2021 zrealizowano następujące inwestycje drogowe: 

− przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do Drogi 

Krajowej nr 1 (zadanie realizowana w latach 2020-2021), całkowita wartość zadania: 

4 272 432,36 zł (w 2020 r.: 680.892,34 zł; w 2021 r.: 3 639 773,02 zł),  

 

Zdjęcie 6: Przebudowana nawierzchnia ulicy Rodzinnej w Kobiórze 

− przebudowa ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach (zadanie 

realizowane w latach 2020-2022), wartość robót: 6 163 457,66 zł (w 2021 r.:  

2 951 076,78 zł), 

− przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu (zadanie 

realizowane w latach 2020-2021), całkowita wartość zadania: 2 417 147,73 zł  

(w 2021 r.: 1 370 087,39 zł), 

− budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach - etap III: 692 736,56 zł, 

− przebudowa przejścia dla pieszych przy SP nr 2 w ciągu drogi powiatowej nr 4137S 

w miejscowości Wola: 147 600,00 zł, 
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Zdjęcie 7 Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Woli 

− przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od ronda do parkingu kościelnego:  

96 059,90 zł, 

− przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Katowicką i ul. Dworcową (realizacja w latach 2021-2022): 2 885 124,26 zł (w 2021 r.: 

2 011 945,85 zł), 

− przebudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Kobielicach: 255 378,75 zł, 

− remont nawierzchni jezdni ul. Czarne Doły w Studzionce: 210 515,23 zł, 

− naprawa nawierzchni jezdni ul. Gerberów w Łące: 81 564,74 zł, 

− naprawa nawierzchni jezdni ul. Lipki w Mizerowie: 169 420,15 zł, 

− naprawa nawierzchni jezdni ul. Kombatantów w Ćwiklicach i ul. Topolowej w 

Miedźnej: 288 348,06 zł, 

− projekt przebudowy ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. 

Oświęcimskiej, wartość zadania: 158 670,00 zł (w 2021 r.: 60 000,00 zł), 

− projekt przebudowy ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju (realizacja w latach 2019-

2022), całkowita wartość zadania: 286 590,00 zł (w 2021 r.: 101 671,80 zł), 

− projekt rozbudowy dróg powiatowych w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską: 277 980,00 zł, 

− projekt budowy chodnika w ciągu ul. Staromiejskiej w Pszczynie wraz z przebudową 

skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej na osiedlu 

Stara Wieś w Pszczynie: 98 400,00 zł, 
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− projekt budowy chodnika w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową: 77 490,00 zł, 

− dokumentacja projektowa remontu ul. Stenclówka w Studzionce: 11 070,00 zł, 

− projekt poprawy bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu 

odwodnienia w centrum Pawłowic: 155 000,00 zł. 

Powiatowy Zarząd Dróg w roku 2021 nabył: 

− ciągnik CLAAS ARION 440 (wykup z leasingu): 65 928,00 zł 

− samochód osobowy VW CADDY (wykup z leasingu): 941,05 zł 

− pług do odśnieżania: 24 772,20 zł 

− zamiatarka ciągnikowa: 12 976,50 zł. 

W roku 2021 wydano 76 postanowień w tym: 

− uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 6 

− uzgodnienie projektu decyzji ustalających warunki zabudowy: 49 

− uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 4 

− uzgodnienie dla wójta lub burmistrza projektu podziału działek: 12 

− inne: 5. 

W roku 2021 wydano 217 decyzji niekasowych w tym: 

− lokalizacja zjazdów: 70, 

− lokalizacja urządzeń w pasie drogowym: 144, 

− inne: 3. 

W roku 2021 wydano 326 decyzji kasowych w tym: 

− zezwolenie na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym: 150, 

− prowadzenie robót: 138, 

− zajęcie pasa drogowego tablicą reklamową: 1, 

− zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu: 31, 

− usuwanie awarii: 6. 

W roku 2021 wydano 48 zezwolenia na przejazdy nienormatywne w tym: 

− zezwolenia kat I: 6, 

− zezwolenia kat II: 35, 

− zezwolenia kat III: 7. 

4. Środki zewnętrzne 

W 2021 r. Powiat Pszczyński realizował 57 zadań współfinansowanych bądź też 

finansowanych ze środków zewnętrznych. Ich wartość całkowita wynosiła 
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76 036 149,54 zł, z czego 66 101 033,00 zł stanowiły pozyskane środki zewnętrzne 

(wsparcie z UE, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł zewnętrznych), 

a 9 935 116,54 zł wyniósł wkład własny Powiatu Pszczyńskiego. 

Były to w większości przedsięwzięcia, które Powiat Pszczyński realizował jako lider, ale 

również takie, w których uczestniczył jako partner. 

Najwięcej zadań, bo 19, dotyczyło infrastruktury transportowej (budowy/przebudowy dróg 

i parkingu, chodników i mostu; opracowania projektów technicznych przebudowy 

infrastruktury drogowej; realizacji projektu unijnego, w ramach którego powstało centrum 

przesiadkowe w Pszczynie – obecny zakres przedmiotowy tego projektu realizowany jest 

wyłącznie przez partnera tj. Gminę Pszczyna).  

Kolejnych 18 przedsięwzięć podejmowano w zakresie oświaty (w tym 9 dotyczyło 

podnoszenia umiejętności uczniów i nauczycieli, tyle samo obejmowało modernizację i/lub 

doposażenie bazy oświatowej). Następnych 6 zadań realizowano w zakresie polityki 

społecznej (w tym jedno dotyczyło powstania dziennego domu opieki medycznej),  

a kolejnych 5 na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Trzy 

zrealizowane zadania miały na celu podniesienie kwalifikacji pracowników (2 z nich to 

projekty skierowane do pracowników szpitala i 1 dla pracowników starostwa). 

Przeprowadzono 2 inwestycje mające na celu podniesienie standardu szpitala i 2 zadania 

inwestycyjne w zakresie modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Zrealizowano 

również 2 projekty związane z promocją powiatu. 

Największą wartość stanowiły zadania związane z infrastrukturą drogową (60,97%), 

następnie projekty prozatrudnieniowe (20,48%), w dalszej kolejności przedsięwzięcia  

z zakresu oświaty (11,54%), projekty dotyczące polityki społecznej (3,55%), zadania 

dotyczące modernizacji szpitala (2,53%), inwestycje z zakresu modernizacji infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej (0,68%) oraz inicjatywy dotyczące promocji powiatu (0,15%), a także 

podnoszenia kwalifikacji pracowników (0,10%). 

Ze względu na pandemię COVID-19, terminy realizacji niektórych projektów uległy zmianie. 

Część przedsięwzięć ukierunkowana była na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. 

Wykaz inwestycji i projektów, współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 

realizowanych przez Powiat Pszczyński w 2021 roku obrazuje tabela nr 3, która jest 

zawarta w załączniku nr 1 do Raportu o stanie powiatu za 2021 rok.  
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5. Ochrona Zdrowia 

5.1. Szpital Powiatowy w Pszczynie  

Z informacji udostępnionych przez Szpital Joannitas w Pszczynie samorządową  

Sp. z o.o. wynika, iż w 2021 r. z usług szpitala skorzystały 23 663 osoby, w tym: 

1) hospitalizacja – 6 558 osób, 

2) izba przyjęć – 7 511 osób, 

3) poradnie specjalistyczne i pracownie – 8 691 osób  

4) Zakład Rehabilitacji – 886 osób. 

W Szpitalu urodziło się 675 dzieci. Zmarło 377 pacjentów (w tym 124 z powodu COVID-19). 

W Szpitalu Joannitas w Pszczynie w 2021 r. funkcjonowały następujące oddziały: 

1) Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym, 

2) Oddział Ginekologiczno-Położniczy, 

3) Oddział Neonatologiczny, 

4) Oddział Neurologiczny, 

5) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

6) Oddział Chorób Wewnętrznych, 

7) Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej, 

8) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 

9) Oddział Geriatryczny. 

W Szpitalu Joannitas w Pszczynie funkcjonuje również Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

z 32 łóżkami dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Zakład zapewnia przede 

wszystkim usługi pielęgnacyjne (wynikające z diagnozy pielęgniarskiej), rehabilitacyjne, 

diagnostyczne i lecznicze, ale również terapię zajęciową oraz edukację zdrowotną 

polegającą na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki  

i samopielęgnacji w warunkach domowych. 

Ponadto personel Szpitala udziela świadczeń w poradniach Chirurgii Ogólnej oraz Urazowo-

Ortopedycznej. Czynnie działają pracownie Endoskopii i Diagnostyki Obrazowej.  

W 2021 r. działał również Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM). Jest to jedna z form 

opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami powyżej 65. 

roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką 

podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie 

wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Projekt był skierowany do 

mieszkańców powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gminy Czechowice-Dziedzice, 

miasta Tychy oraz miasta Bielsko-Biała. Czas trwania pobytu ustalany był indywidualnie  
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i wynosił od 30 do 120 dni roboczych. W DDOM pacjenci mieli zapewnioną opiekę medyczną 

i terapię oraz nie ponosili z tego tytułu żadnych kosztów. Organizowana była również terapia 

celowana, przeznaczona dla pacjentów, którzy przebyli chorobę COVID-19 i z tego powodu 

wciąż borykają się z dolegliwościami.  

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 300 000,00 zł, w tym 

dofinansowanie na realizację projektu w wysokości: 1 209 000,00 zł (85% środki europejskie 

oraz 8% dotacja celowa z budżetu krajowego). Projekt trwał do końca stycznia 2022 r. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w szpitalu zatrudnionych było: 

1) lekarze – 117 osób (wykształcenie wyższe – 100%) - w tym lekarzy 3 stażystów 

(wykształcenie wyższe 100%) 

2) pielęgniarki i położne – 211 osób (wykształcenie wyższe – ok. 50%) 

3) pozostały personel medyczny (ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, 

technicy RTG, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, itd.) – 83 osoby 

(wykształcenie wyższe – ok. 51%) 

4) pozostały personel niemedyczny (salowe, sprzątaczki, sekretarki i rejestratorki 

medyczne, pracownicy centralnej sterylizacji, opiekunki, kapelan, administracja) – 

112 osób (wykształcenie wyższe –  ok. 27%). 

Szpital Joannitas w Pszczynie w 2021 r. brał aktywny udział w walce z pandemią COVID-19. 

Do dnia 31 marca 2022 r. w szpitalu funkcjonowały wydzielone łóżka dla pacjentów 

zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W 2021 r. hospitalizowano 511 pacjentów  

z COVID-19, z czego 124 osoby zmarły w wyniku zakażenia. W punkcie wymazowym 

prowadzonym przez szpital pobrano 12 092 wymazy w celu identyfikacji zakażenia  

COVID-19. Uruchomione zostały również punkty szczepień (populacyjny i masowy we 

współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie). Realizowane były szczepienia  

w formie stacjonarnej i wyjazdowej. W sumie wykonano 36 619 szczepień. 

Szpital brał udział w projekcie grantowym (II edycja) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów 

pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. 

Uczestniczył również w badaniach klinicznych pn. „Skuteczność leczenia amantadyną 

chorych na COVID-19" - Badanie TITAN. 

Bazując na doświadczeniach pandemicznych z roku 2020, szpital realizował świadczenia dla 

pacjentów zakażonych i niezakażonych wirusem SARS-CoV-2 w pełnym reżimie sanitarno-
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epidemiologicznym dostosowując warunki do obowiązujących wytycznych oraz do potrzeb 

bieżącej sytuacji.  

Przy wsparciu wojewody śląskiego i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych udało się 

doposażyć miejsca COVID-owe w kardiomonitory wraz z centralami, aparat EKG, nawilżacze 

z generatorem wysokiego przepływu, pompy infuzyjne i strzykawkowe, respiratory, 

pulsoksymetry, łóżka oraz ssaki. Również dzięki wojewodzie śląskiemu i Rządowej Agencji 

Rezerw Strategicznych zmodernizowano park aparaturowy Pracowni Diagnostyki 

Obrazowej. Stare sprzęty zostały zastąpione nowymi, wysokiej klasy aparatami TK, RTG 

stacjonarne i RTG mobilne. Powiat Pszczyński wsparł działania szpitala w walce z COVID-19 

zakupem centralnego systemu do monitorowania funkcji życiowych oraz bardzo ważnym 

elementem w zapewnieniu ciągłości udzielania świadczeń agregatem prądotwórczym. 

Z własnych środków zakupiono cieplarkę, diatermię oraz stację opisową. Aparaty EKG 

zakupiono przy wsparciu Fundacji Omnibus. Wszystkie zakupy były związane z pilną 

potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości diagnostyki i leczenia pacjentów. 

 

Zdjęcie 8 Szpital pozyskał wysokiej klasy rentgentgen z możliwością skopii. 

Dodatkowo Powiat Pszczyński dokapitalizował bieżącą działalność Szpitala Joannitas 

w Pszczynie na kwotę 2 000 000,00 zł, a Gmina Pszczyna na kwotę 760 000,00 zł. Łączne 

dofinansowanie bieżącej działalności w 2021 r. wyniosło 2 760 000,00 zł. 

Wstępnie 2021 rok spółka zakończyła przychodem równym 57 874 757,16 zł, w tym 57 253 

682,50 zł to przychody Szpitala Joannitas w Pszczynie ze wszystkich źródeł oraz 621 074,66 

zł to przychody dotyczące pierwotnej działalności spółki. W trudnych warunkach związanych 
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z covidem, niską wyceną podstawowego punktu rozliczeniowego, wstępny wynik finansowy 

kształtuje się na poziomie - 5 096 063,98 zł. 

5.2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie 

W roku 2021 Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy świadczyła usługi zdrowotne w ramach umowy 

zawartej ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia  

w Katowicach. W 2021 roku udzielono ogółem 4929 porad, w tym 3221 teleporad. 

Pacjentami poradni w roku 2021 było 2392 kobiet, a osób w wieku 65 lat i powyżej - 2327. 

Sposób udzielania świadczeń zdrowotnych w systemie tzw. „teleporad” jest bezpośrednio 

związany z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, przy czym teleporady skierowane były do 

pacjentów, którzy korzystali z porad lekarskich przy drugiej, bądź kolejnej wizycie. 

Wartość kontraktu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie 

w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. wynosiła 370 866,94 zł. Kontrakt został wykonany 

w wysokości 377 428,20  zł, co stanowi ok. 101,77% przyznanego kontraktu. 

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy prowadzi swoją działalność w budynku położonym przy ulicy 

Antesa 4a, który aktem notarialnym został przekazany SP ZOZ w Pszczynie w nieodpłatne 

użytkowanie. Budynek ten jest na bieżąco remontowany i modernizowany. W ostatnich 

latach ze środków budżetu Powiatu Pszczyńskiego sfinansowano szereg remontów tego 

budynku i jego otoczenia, które miały na celu nie tylko poprawę stanu technicznego obiektu,  

ale również dostosowanie do wymagań zarówno higieniczno-sanitarnych, jak i osób  

z niepełnosprawnościami. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni dostosowane jest 

do obecnych wymagań związanych z obowiązującymi technologiami informacyjnymi w 

służbie zdrowia, tj. realizuje się e-Recepty, e-Zlecenia, e-Zwolnienia, e-Skierowania, system 

jest zintegrowany z informacjami zawartymi na internetowych kontach pacjenta. Aby możliwe 

było udzielanie świadczeń zdrowotnych w takim systemie konieczne było wyposażenie 

poradni w nowoczesny sprzęt komputerowy i doprowadzenie do tego budynku łącza 

internetowego o odpowiednich parametrach. 

Do zadań jednostki należy również regulowanie pozostałego po ZOZ Pszczyna długu wobec 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W czerwcu 2016 roku został zawarty układ ratalny 

z ZUS na kwotę: 6 518 450,77 zł, a w roku 2021 z tej kwoty spłacono 1 417 761,00 zł. Na 

dzień 31 grudnia 2021 r. pozostało do spłaty 688 132,97 zł. Środki na spłatę tego 

zobowiązania pochodzą z budżetu Powiatu Pszczyńskiego. 

W archiwach SP ZOZ znajduje się także dokumentacja pacjentów szpitala prowadzonego 

przez ZOZ, przed wydzierżawieniem go Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu 
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oraz dokumentacja pracowników tego szpitala, którzy nie zostali przekazani tej Spółce na 

podstawie art. 23’ § 1 kodeksu pracy. 

5.3. Apteki ogólnodostępne  

Na terenie Powiatu Pszczyńskiego według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. funkcjonowało 

28 aptek ogólnodostępnych (13 w gminie Pszczyna, 6 w gminie Pawłowice, 2 w gminie 

Goczałkowice-Zdrój, 1 w gminie Suszec, 1 w gminie Kobiór oraz 5 w gminie Miedźna). 

Z uwag na brak apteki całodobowej funkcjonującej na terenie powiatu pszczyńskiego, dostęp 

do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej zabezpieczony został poprzez ustalenie 

harmonogramu nocnych dyżurów. Dyżur nocny trwał od godziny 23:00 do godziny 7:00 dnia 

następnego. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych wraz z harmonogramem 

nocnych dyżurów zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na 

stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego w zakładce Dla mieszkańców –Zdrowie – 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2021 (gdzie był na bieżąco 

aktualizowany). Prośba o udostępnienie powyższych informacji, celem dotarcia do jak 

najszerszego grona mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, skierowana została także do 

dyrekcji pszczyńskiego szpitala, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie 

„Symetria” (udzielającego nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), wszystkich gmin Powiatu 

Pszczyńskiego oraz wszystkich aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych z terenu 

powiatu. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Powiatu Pszczyńskiego 

funkcjonowało 28 aptek ogólnodostępnych (w trakcie roku wznowiła swoją działalności 

Apteka Hipokrates 3 z siedzibą w Pszczynie przy ul. Dobrawy 7, natomiast Apteka „Verbena” 

przy ul. Wodzisławskiej 59a w Pawłowicach została zamknięta). 

5.4. Promocja i edukacja zdrowotna  

W 2021 roku Powiat Pszczyński w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań 

z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2021 roku, 

udzielił dotacji w łącznej wysokości 25 000,00 zł. 

W wyniku weryfikacji złożonych ofert do realizacji wybrane zostały 3 zadania z zakresu 

zdrowia publicznego. W związku z pandemią COVID-19, zadania miały na celu  

w szczególności profilaktykę, promocję, edukację zdrowotną oraz rozpoznawanie, 

eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego  

w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, związane z przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem choroby COVID-19 i jej skutków, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2:  
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1) Projekt „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną, związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19 i jej 

skutków" zrealizowany przez Stowarzyszenie RAZEM dla dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnościami dla 90 podopiecznych stowarzyszenia, 

2) Projekt „Profilaktyka oraz ochrona zdrowia mieszkańców powiatu pszczyńskiego  

w związku z zagrożeniami epidemiologicznymi, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

choroby COVID-19 i jej skutków, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2" 

zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami 

Wymowy w Pszczynie dla 30 dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego, 

3) Projekt „Olimpiada dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu pszczyńskiego, 

poprzedzona prelekcją z częścią praktyczną, z zakresu wiedzy i umiejętności 

pierwszej pomocy przedmedycznej z akcentem położonym na przeciwdziałanie  

i zwalczanie choroby COVID-19 i jej skutków, wywołanej koronawirusem  

SARS-CoV-2” zrealizowany przez Grupę Ratowniczą HKR z Pszczyny. W zadaniu 

wzięły udział 4 drużyny. 

Łączna wartość wykorzystanych dotacji to 24 654,53 zł. Pozostała część dotacji została 

zwrócona do budżetu Powiatu Pszczyńskiego. 

Na bieżąco w ciągu całego 2021 roku Powiat Pszczyński realizował liczne zadania  

z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki uzależnień na rzecz mieszkańców 

powiatu pszczyńskiego. 

Były to m.in. następujące zadania: 

1) Zajęcia profilaktyczne „Dbajmy o zdrowie i relacje personalne – żyjmy dla siebie  

i innych” dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, 

2) Program „Aktywność w czasach COVID-19” realizowany w Centrum Wsparcia 

Dziecka i Rodziny „Przystań” oraz Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Ostoja”, 

3) Warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych  

i Ogólnokształcących w Woli, 

4) Warsztaty „Jak radzić sobie ze stresem, lękiem i fake newsem” dla uczniów 

Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie, 

5) Warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Pszczynie. 

Ponadto w ramach budżetu Wydziału Kontroli i Zdrowia zakupiono testy Leiter – 3 

Międzynarodowej Skali Leitera, które umożliwiają realizację programu „Diagnoza 
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niewerbalna wstępem do pomocy osobom z trudnościami w komunikacji” dla Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie. 

5.5. Wsparcie działań z zakresu publicznej służby krwi 

Powiat Pszczyński corocznie współorganizuje akcje poboru krwi. 

W 2021 roku na współorganizację plenerowych akcji poboru krwi w budżecie powiatu 

zabezpieczono 7500,00 zł. 3000,00 zł z powyższej kwoty wykorzystane zostało na zakup 

nagród rzeczowych, które zostały przyznane honorowym dawcom krwi w ramach obchodów 

„Dni Honorowych Dawców Krwi" w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

Oddział Terenowy w Pszczynie. Natomiast 3500 zł zostało przeznaczone na zakup słodyczy 

dla honorowych dawców krwi: 3000 zł dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Pszczynie oraz 500 zł dla Klubu Honorowych 

Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy KWK Piast Ruch II w Woli. 

5.6. Procedura stwierdzenia zgonu i jego przyczyny 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947 z późn. zm.) zgon i jego przyczyna 

powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie 

niemożności dopełnienia ww. przepisu, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno 

nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną 

osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, przy czym koszty tych oględzin 

i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego.  

Mając na uwadze powyższy przepis, Powiat Pszczyński zawarł na okres od 12.01.2021 r. do 

31.12.2021 r. z jednym z Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej funkcjonujących na 

terenie powiatu, umowę w sprawie wykonywania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny 

oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego. 

Niniejsza procedura uruchamiana była wyłącznie na wniosek Komendy Powiatowej Policji 

w Pszczynie, po dokonaniu przez funkcjonariuszy Policji szczegółowych ustaleń  

w zakresie danych osobowych zmarłego, po kontakcie z rodziną (jeśli to możliwe) oraz po 

ustaleniu czy i gdzie osoba zmarła leczyła się w czasie ostatnich 30 dni, tj. po ustaleniu 

danych lekarza leczącego daną osobę w ostatniej chorobie. 

Tym samym umowa niniejsza nie obejmowała: 

1) wystawienia karty zgonu i ustalenia przyczyny zgonu osoby, która w okresie 30 dni 

przed dniem zgonu korzystała ze świadczeń lekarskich. W takich przypadkach 
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wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który jako ostatni w okresie 30 dni 

przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich, 

2) sytuacji, w której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było 

przestępstwo. W takim przypadku kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie 

sądu lub prokuratora dokonał oględzin zwłok lub sekcji zwłok. 

W 2021 r. usługę zlecono i sfinansowano 27 razy. 

6. Pomoc społeczna  

6.1. Piecza zastępcza 

W roku 2021 w 109 rodzinach zastępczych i 3 rodzinnych domach dziecka na terenie 

powiatu wychowywało się 175 dzieci. Rodziny te pobierały świadczenia na pokrycie kosztów 

utrzymania wychowywanych dzieci. Rodziny zastępcze otrzymywały świadczenia 

obligatoryjne w tym dodatek wychowawczy 500+ oraz świadczenia fakultatywne w postaci: 

a) dopłaty do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania; 

b) jednorazowego świadczenia na pokrycie potrzeb przyjmowanego do rodziny dziecka; 

c) dofinansowania kosztów remontu mieszkań rodzin zastępczych zawodowych. 

Rodziny zastępcze pobierające dodatek wychowawczy miały możliwość wygenerowania 

kodu Polskiego Bonu Turystycznego. Wszystkie rodziny zastępcze mogły skorzystać ze 

wsparcia i pomocy udzielanej przez pracowników ORPZ. 

W roku ubiegłym na terenie powiatu zawiązało się 18 nowych rodzin zastępczych,  

w których umieszczono 22 dzieci. 27 dzieci opuściło rodziny zastępcze, 15 wychowanków 

rozpoczęło proces usamodzielniania, 7 dzieci zostało przysposobionych, 4 dzieci powróciło 

do rodziców biologicznych, 1 dziecko zostało umieszczone w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 2 dzieci zmieniło miejsce zamieszkania poza powiat pszczyński.  

Proces usamodzielnienia prowadzony był wobec 41 wychowanków pieczy zastępczej. 

W minionym roku 6 wychowanków zakończyło swój proces usamodzielnienia.  

Na terenie powiatu działają dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze: Centrum Wsparcia 

Dziecka i Rodziny „Przystań” i „Ostoja”, każda przeznaczona jest dla 14 wychowanków. 

W ubiegłym roku do Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” i „Ostoja” skierowano 7 

dzieci, a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem nie wychowywało się 

żadne dziecko pochodzące z naszego powiatu. 

W Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” i „Ostoja” w 2021 roku przebywało 

łącznie 33 wychowanków, w tym 27 wychowanków z terenu powiatu pszczyńskiego, 5 spoza 
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powiatu i 1 dziecko cudzoziemskie. W trakcie roku z placówek opiekuńczo-wychowawczych 

CWDiR „Przystań”  i „Ostoja” odeszło 5 dzieci.  

W dniu 31.12.2021 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało   

28 dzieci, w tym 24 pochodzących z naszego powiatu, 3 z innych powiatów, 1 dziecko 

cudzoziemskie. 

W 2021 roku 29 dzieci z naszego powiatu wymagało po raz pierwszy zapewnienia opieki 

poza domem rodzinnym, z czego 23 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i 6 dzieci 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

6.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2021 roku przeznaczono kwotę 

2 083 659,00 zł. 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostały rozdysponowane 

zgodnie ze wskazaniami Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego na następujące cele:  

a) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej 1 171 584,00 zł ze 

środków PFRON oraz 130 177,00 zł z budżetu powiatu, 

b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, 

d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,  

e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz środki ortopedyczne.  

Powiat Pszczyński w 2021 roku kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd”. W ramach programu osoby niepełnosprawne mogły się ubiegać  

o dofinansowanie do likwidacji barier, które ograniczają ich zawodowe i społeczne 

funkcjonowanie. 

Powiat Pszczyński realizował również „Program wyrównywania różnic między regionami III” 

w obszarach B i F i przeznaczył środki finansowe PFRON do wysokości 170 341 zł, na 

rzecz: 

a) Urzędu Gminy Miedźna (likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w Szkole Podstawowej we Frydku) - 

104 322 zł; 
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b) Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Caritas Archidiecezji 

Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie (podniesienie 

standardu i poziomu funkcjonowania pracowni WTZ) – 61 864 zł; 

c) obsługi realizacji projektu w ramach programu do wysokości 4 155 zł. 

W 2021 r. w powiecie realizowano Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021” . 

Program miał na celu: 

1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:  

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego; 

2. umożliwienie skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy 

wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby 

niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do 

niezależnego życia; 

4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach 

społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych. 

5. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, 

także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.  

W programie wzięło udział 18 osób z niepełnosprawnościami w tym: 1 dziecko do 16 r.ż. i 17 

osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

W domach pomocy społecznej na terenie powiatu pszczyńskiego całodobową opiekę  

i wsparcie może otrzymać 160 osób. Domy prowadzone są na zlecenie powiatu przez 

zgromadzenia zakonne. W środowiskowym domu samopomocy wsparcie otrzymuje 40 osób 
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chorych psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną, które nie wymagają leczenia  

szpitalnego, jednak mają poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu. 

Od września 2021 r. powiat prowadzi jedno mieszkanie chronione treningowe. Mieszkanie 

chronione prowadzone w Pszczynie przy ul. Paderewskiego 3 zostało zlikwidowane 

w związku z koniecznością opuszczenia zajmowanego lokalu oraz braku możliwości 

przeniesienia w inne miejsce. Z pomocy w formie schronienia w takim mieszkaniu korzystają 

osoby doświadczające przemocy oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, 

którzy nie mają możliwości powrotu do rodziny naturalnej czy samodzielnego zamieszkania, 

a kontynuują naukę oraz wypełniają zapisy indywidualnego programu usamodzielnienia. 

W 2021 roku w mieszkaniach przebywało łącznie10 osób. 

PCPR od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r. jako lider realizuje projekt pt. „Powiat pszczyński 

– aktywizacja i integracja. Edycja 2021”, którego głównym celem jest wzrost poziomu 

aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców i mieszkanek powiatu, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014/2020 i współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach EFS. 

6.3. Inne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

Od 2004 roku powiat pszczyński został objęty działaniem Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, a na mocy zawartego porozumienia, 

przekazuje środki na dofinansowanie działalności zespołu. W 2021 roku planowano 

przekazanie dotacji w wysokości 216 198,00 zł, jednakże po ponownym przeanalizowaniu 

wydatków Zespołu tutejszy urząd otrzymał informację, iż dotacja celowa z budżetu państwa 

pokryje w całości zaplanowane wydatki. W związku z powyższym nie było potrzeby 

przekazania dofinansowania ze środków Powiatu Pszczyńskiego. 

Ze względu na wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2, przewodnicząca Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku podtrzymała decyzję o zawieszeniu 

bezpośredniej obsługi klientów na terenie powiatu pszczyńskiego przez pracowników swojej 

jednostki. W tym czasie, klienci chcący otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

orzeczenie o niepełnosprawności, kartę parkingową lub legitymację osoby niepełnosprawnej 

mogli składać wnioski pocztą tradycyjną, pozostawiając dokumenty w skrzynce podawczej 

lub w sposób bezpośredni w siedzibie zespołu. Wnioskodawca mógł odebrać gotowy 

dokument osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.  
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W tym czasie skład orzekający rozpoznawał sprawy i wydawał orzeczenia bez uczestnictwa 

w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej w przypadku, gdy lekarz 

przewodniczący składu orzekającego uznał dołączoną do wniosku dokumentację medyczną 

za wystarczającą do wydania oceny.  

W ramach wsparcia mieszkańców powiatu w realizacji działań związanych z wydaniem 

orzeczenia, karty parkingowej czy legitymacji osoby niepełnosprawnej, Powiat Pszczyński 

we współpracy z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Rybniku, wprowadził możliwość kontaktu bezpośredniego wnioskodawcy z pracownikiem 

Starostwa Powiatowego w Pszczynie, z zachowaniem wymogów sanitarnych. 

Dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego w 2021 roku: 

1) wydano 1279 orzeczenia, w tym 1007 o stopniu niepełnosprawności i 272  

o niepełnosprawności; 

2) wydano 272 karty parkingowe; 

3) przyjęto 601 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. 

6.3.1. Dostępność 

W 2021 roku kontynuowano działania związane z realizacją zapisów Ustawy  

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Po raz pierwszy zgodnie z ustawą Starostwo Powiatowe oraz wszystkie jednostki powiatu 

jako podmioty publiczne opracowywały raport obrazujący to, w jakim stopniu spełniane są 

minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności. Raporty o stanie zapewnienia 

dostępności zostały przesłane w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu 

sprawozdawczego GUS oraz opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub 

stronie internetowej danego podmiotu, do końca marca. Kolejne raporty przygotowane 

zostaną za cztery lata. 

W marcu, w ramach testowania i wdrażania modelu Dostępna gmina w ramach projektu 

„Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich” (POWR.04.03.00-00-W0146/18) realizowanego 

przez Centrum Badawczo-Szkoleniowe „Dobre Kadry”, do którego Powiat przestąpił w 2020 

roku przeprowadzono audyty architektoniczne budynków starostwa oraz jednostek 

organizacyjnych pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dla każdego 

audytowanego budynku opracowano szczegółowy raport. Raporty zawierają rekomendacje  

i wskazówki dotyczące zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest 

to baza dla planowania i podejmowania dalszych działań mających na celu zapewnianie 

dostępności. Tym samym w 2021 roku między innymi: 
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a) na parterze w siedzibie głównej starostwa zamontowano ścieżkę naprowadzającą 

wraz z polami uwagi, prowadzącą od wejścia do mapy tyflograficznej i dalej do 

Punktu Obsługi Klienta. Ścieżka ma wspomóc samodzielne poruszanie się po 

budynku osoby z niepełnosprawnością wzroku 

  

Zdjęcie 9. Ścieżka naprowadzająca z polami uwagi w Starostwie Powiatowym 

w Pszczynie. 

b) przy stanowiskach dla klientów pojawiły się lupy,  

c) w Powiatowym Centrum Przesiadkowym w Pszczynie zamontowano plan 

tyflograficzny przedstawiający rozkład pomieszczeń w budynku wraz ze ścieżką 

naprowadzającą i polami uwagi. Plan ma ułatwić osobom z niepełnosprawnością 

wzroku poruszanie się po budynku, 

d) stworzono nową, zgodną ze standardem WCAG 2.1 stronę internetową Powiatu 

Pszczyńskiego. Stronę poddano audytowi cyfrowemu. Sprawdzono ją pod kątem 

zgodności z wymogami dostępności i stopnia jej dostosowania dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. Audyt cyfrowy przeszła także strona Biuletynu Informacji 

Publicznej. 

W celu poprawy funkcjonowania urzędu i jednostek podległych w obszarze dostępności 

usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach w ramach wspomnianego projektu 

zorganizowano również szereg szkoleń z zakresu dostępności i tematyki związanej  

z osobami ze szczególnymi potrzebami. Pracownicy podnosili swoje kompetencje zarówno  

w ramach dostępności cyfrowej, jaki informacyjno-komunikacyjnej. Przeszli szkolenia  

http://www.powiat.pszczyna.pl/
http://www.powiat.pszczyna.pl/
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z zakresu przygotowywania dostępnych cyfrowo dokumentów, z pisania prostym  

i zrozumiałym językiem. Ponadto, odbyły się szkolenia z zakresu obsługi klienta  

z niepełnosprawnościami, pracy z osobami o szczególnych potrzebach, zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z kwestii prawnych we wdrażaniu 

dostępności w JST i jednostkach organizacyjnych dla osób o szczególnych potrzebach oraz 

z projektowania uniwersalnego. Ośmiu chętnych pracowników Powiatu z sukcesem 

ukończyło Kurs Polskiego Języka Migowego - poziom I. Czterech pracowników ukończyło 

poziom II kursu PJM. W związku z pandemią w większości szkolenia odbywały się w formie 

zdalnej za pośrednictwem aplikacji internetowych. Organizacja szkoleń nie wiązała się  

z ponoszeniem kosztów ze strony Powiatu. 

W 2021 roku odbył się również cykl działań związanych z przystąpieniem Powiatu do 

projektu „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” nr POWR.02.18.00-00-

0133/20. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Udział w projekcie nie wiąże się 

z żadnymi kosztami po stronie Powiatu, a ma również przyczynić się do zwiększenia wiedzy 

wyznaczonych pracowników w zakresie dostępności oraz rozwiązań ułatwiających 

zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu dokonano również 

przeglądu procedur związanych z obsługą klienta oraz audytu dostępności budynku 

starostwa. Projekt zakładał również doradztwo oraz drobne zakupy mające na celu 

podniesienie dostępności.  

6.3.2. Działania na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami 

W roku 2021, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, podjęto decyzję  

o zorganizowaniu uroczystości i wręczeniu Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego 

„Uskrzydlony”. Uroczystość odbyła się 10 czerwca 2021 roku w Skansenie Zagrody Wsi 

Pszczyńskiej przy zachowaniu reżimu sanitarnego i wszelkich ograniczeń także tych 

związanych z ilością zaproszonych osób. Decyzją kapituły, podjętą jeszcze w 2020 roku, 

przyznano dwa równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je dwaj sportowcy Szymon Klimza oraz 

Filip Walecki. Nagrodę stanowią statuetki motyla wykonane przez lokalną artystkę. Gościem 

tegorocznej edycji była Dominika Kasińska - uczestniczka pierwszej edycji programu „Down 

the road”.  
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Zdjęcie 10.Laureatami wyróżnienia „Uskrzydlony” zostali: Szymon Klimza i Filip 

Walecki 

Pomimo pandemii, tak jak w roku poprzednim w miarę możliwości i przy zachowaniu reżimu 

sanitarnego kontynuowano działalność bezpłatnej wypożyczalni rowerów trójkołowych dla 

osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

Wypożyczalnia przy starostwie dysponuje sprzętem bezpłatnie przekazanym przez Fundację 

Eco Textil oraz Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Działalność 

wypożyczalni cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców powiatu. We 

wrześniu 2021 roku pozyskano od Fundacji dodatkowe cztery wózki, cztery pary kul i cztery 

balkoniki. Obecnie wypożyczalnia posiada siedem rowerów trójkołowych, dziesięć wózków, 

osiem balkoników oraz siedem par kul. 

Rowery wypożyczane są na 2 tygodnie, a pozostały sprzęt rehabilitacyjny na dwa miesiące 

z możliwością przedłużenia. 

Od stycznia do końca grudnia 2021 r. z wypożyczalni skorzystało 70 osób.  

W ramach akcji społecznej, zwiększającej świadomość na temat autyzmu, 2 kwietnia  

w Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu podświetlono na niebiesko budynki 

starostwa oraz Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych.  
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Swoją działalność niezmiennie prowadzi i rozwija Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych - organ opiniodawczo-doradczy starosty pszczyńskiego. Rada została 

powołana na lata 2020-2024. Tworzą ją przedstawiciele działających na terenie powiatu 

organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego: 

Grzegorz Kuczera, Jarosław Folek, Beata Brom, Helena Mazur, Krystyna Fuławka. 

W ubiegłym roku Rada odbyła dziewięć spotkań. Wszystkie za wyjątkiem jednego odbywały 

się w formie stacjonarnej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Jedno posiedzenie odbyło 

się  

w formie zdalnej. Rada wydawała opinie oraz interweniowała w ważnych dla osób  

z niepełnosprawnościami sprawach. W styczniu 2021 roku członkowie Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przystąpili do projektu pn. „Modelowe 

Społeczne rady ds. osób niepełnosprawnych”. Jest on realizowany przez Stowarzyszenie 

Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. W ramach projektu prowadzone były telefoniczne 

wywiady z członkami rad na temat ich działalności. Ponadto Beata Brom, sekretarz rady, 

oraz Katarzyna Granda, która zajmuje się obsługą rady z ramienia starostwa, wzięły udział  

w pracach grup roboczych. W ramach projektu m.in. na przykładzie pszczyńskiej Rady 

powstało opracowanie dotyczące kondycji i perspektyw rozwoju Powiatowych społecznych 

rad ds. osób niepełnosprawnych. Sposób funkcjonowania pszczyńskiej społecznej rady jako 

dobry przykład prezentowany był podczas „Forum powiatowych społecznych rad ds. osób 

niepełnosprawnych województwa śląskiego”, które odbyło się we wrześniu w Urzędzie 

Marszałkowskim w Katowicach. 

7. Komunikacja i transport 

7.1. Pojazdy i kierowcy 

Wydział Komunikacji i Transportu w roku 2021 realizował zadania z podziałem na sprawy 

dotyczące: 

1) pojazdów – rejestracja i wszystkie pozostałe sprawy związane z wydawaniem 

dokumentów dotyczących pojazdów, 

2) kierowców – wydawanie praw jazdy i wszystkie sprawy związane z uprawnieniami 

kierowców, 

3) transportu – wydawanie licencji i wszystkie sprawy związane z przedsiębiorcami 

prowadzącymi transport, 

4) zarządzaniem ruchem – zatwierdzanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu oraz 

wykorzystania dróg w sposób szczególny, 
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5) komunikacji Powiatowej (Centrum Przesiadkowe) – wszystkie sprawy związane  

z komunikacją zbiorową. 

Większość spraw realizowanych w Wydziale Komunikacji odbywa się w sposób 

bezpośredniej obsługi klientów. W roku 2021 zostało obsłużonych 36 tysięcy klientów, czyli 

średnio 3000 miesięcznie. 

Tabela 4. Liczba obsłużonych klientów w 2021 r. 

 

Ponadto zrealizowano w 2021 roku 20 tys. spraw przekazanych za pośrednictwem biura 

podawczego, poczty tradycyjnej oraz dokumentów elektronicznych (maile, SEKAP, 

 e-PUAP). 

Wobec tak dużej ilości klientów oraz w dalszym ciągu obowiązującymi obostrzeniami 

wynikającymi z trwającej pandemii, wydział zmierzył się z dużym wyzwaniem 

organizacyjnym. 

W celu zapewnienia płynnej obsługi został zakupiony jeden z najlepszych systemów do 

obsługi klientów. System dający przede wszystkim możliwość rezerwacji terminów poprzez 

stronę internetową. Najważniejszą cechą tego systemu jest to, że w sposób elastyczny 

pozwala zarządzać organizacją przyjęć klientów. Dzięki dostarczaniu dużej ilości parametrów 

analitycznych obsługa naszych klientów stała się bardzo przyjazna (każdy przychodzi na 

umówioną godzinę i załatwia sprawę w ciągu 10-20 minut). 
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 biletomat  monitor informacyjny  tablet przywołujący 

Jest to nowoczesny system z możliwością ciągłego udoskonalania i wprowadzania zmian na 

miarę zmieniających się warunków i potrzeb klientów. 

Najnowsza wersja systemu obsługi rezerwacji pozwala w sposób bardzo elastyczny na 

ustalanie harmonogramów poszczególnych rezerwacji co spowodowało, że dostępność 

terminów na wszystkie sprawy jest na kolejny dzień roboczy. Możliwość umówienia terminu 

na konkretny dzień i konkretną godzinę pozwala uniknąć naszym mieszkańcom konieczności 

oczekiwania w kolejce, które w przeszłości trwało nawet kilka godzin. 

7.2. Statystyka: pojazdy i kierowcy 

W powiecie pszczyńskim według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zarejestrowanych było 

106 786 wszystkich pojazdów. W roku 2021 na drogach powiatu pszczyńskiego przybyło 2 

669 pojazdów. 

W 2021 roku w powiecie pszczyńskim wydanych zostało 15 331 dowodów rejestracji 

pojazdów i 4 937 kart pojazdów, wyrejestrowano 1 738 pojazdów oraz przyjęto 7 240 

zawiadomień o zbyciu pojazdów za pośrednictwem ePUAP, SEKAP oraz tradycyjnej poczty. 

Wśród zarejestrowanych i aktywnych pojazdów w 2021 r. największą grupę, stanowiły 

samochody osobowe (70%), których na dzień 31 grudnia ubiegłego roku było w powiecie   

62 913 (z czego w gminie Goczałkowice Zdrój – 3 591,  w gminie Kobiór – 2 629, w gminie 

Miedźna – 9 277,  w gminie Pawłowice – 10 414, w gminie Suszec – 7 386 oraz w gminie 

Pszczyna – 29 616, w tym: 18 491 w sołectwach gminy Pszczyna  i 11 125 w mieście 

Pszczyna). 

Według danych w powiecie pszczyńskim na koniec 2021 roku przypadało 0,58 samochodu 

osobowego na mieszkańca i 0,83 pojazdu na mieszkańca. Najwięcej, bo 1,03 pojazdu 
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przypada na mieszkańca w sołectwach gminy Pszczyna, najmniej - 0,65 pojazdu przypada 

na mieszkańca miasta Pszczyna  

Spośród rejestrowanych w ubiegłym roku samochodów osobowych, 1 416 było pojazdów 

nowych, 7 057 pojazdów używanych zakupionych w kraju i 2 083 pojazdów używanych, 

importowanych indywidualnie. 

Kandydaci na kierowców, aby rozpocząć szkolenie muszą uzyskać profil kandydata na 

kierowcę. Podobnie o profil kandydata na kierowcę muszą występować do starosty osoby, 

które podlegają egzaminowi w przypadku cofnięcia uprawnień na okres przekraczający rok 

lub które przekroczyły 24 punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego.  

W związku z powyższym w Starostwie Powiatowym w Pszczynie wydano w 2021 roku 1 819 

profili kandydatów na kierowców. W 2021 roku wydano 3 021 praw jazdy w tym 37 

międzynarodowych oraz 1 pozwolenie na kierowanie tramwajem. Dla 173 kierowców zostały 

wydane decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. W 40 przypadkach zostały 

wydane decyzje o przywróceniu uprawnień. Statystyka wskazuje, że w 2021 roku 

zatrzymano 225 praw jazdy, zwrócono 60 praw jazdy po zatrzymaniu. Równocześnie 

wydano 95 decyzji o skierowaniu kierowców na badania lekarskie, 111 decyzji kierujących na 

badania psychologiczne oraz 17 skierowań na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. 

Szkoleniem kierowców zajmowało się w 2021 r. siedem ośrodków szkolenia. Z terenu 

powiatu pszczyńskiego 44 osoby posiadały uprawnienia instruktorów, 4 instruktorów zostało 

skreślonych za brak badań. Zgodnie z przepisami w 7 ośrodkach szkolenia kierowców 

przeprowadzono kontrole. W jednym z ośrodków została przeprowadzona rekontrola, której 

skutkiem, jej jak i innych czynników zewnętrznych ośrodek podjął decyzję o zamknięciu. 

Ponadto przeprowadzono kontrolę infrastruktury dwóch ośrodków wpisanych do rejestru  

w innych urzędach. W związku z działalnością ośrodków szkolenia kierowców prowadzono 

105 spraw, 486 zgłoszeń dotyczących kursów oraz 80 spraw dotyczących instruktorów (np.: 

zgłoszenie warsztatów, wpis instruktora lub wykładowcy itp.). 

W powiecie pszczyńskim w 2021 r. działało 12 stacji kontroli pojazdów, w których 

zatrudnionych było 43 diagnostów. Starosta pszczyński w 2021 r. wydał dwa uprawnienia 

diagnosty. Zgodnie z przepisami przeprowadzono kontrole we wszystkich stacjach kontroli 

pojazdów.  

7.3. Transport i komunikacja zbiorowa 

W 2021 roku  przedsiębiorcy prowadzący działalność transportową i mający siedzibę 

firmy na terenie powiatu pszczyńskiego posiadali 182 zezwolenia na wykonywanie zawodu 
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przewoźnika drogowego, uprawniające do przewozu rzeczy, 41 licencji uprawniających do 

przewozu osób i 39 licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Natomiast wśród 

pozostałych przedsiębiorców, wykonujących transport drogowy, 224 posiadało 

zaświadczenia uprawniające  do przewozu rzeczy na potrzeby własne, a czterech posiadało  

zaświadczenia uprawniające do przewozu osób na potrzeby własne. Dla przedsiębiorców 

tych transport jest działalnością pomocniczą. 

Powiat Pszczyński będący organizatorem transportu publicznego w rozumieniu ustawy  

o publicznym transporcie zbiorowym, organizuje komunikację autobusową na terenie 

powiatu na trzech liniach użyteczności publicznej. Są to: 

a) linia U-1 Pszczyna-Mizerów-Pawłowice, na której w dni robocze i szkolne realizuje się 

po 13 połączeń „tam”, 13 połączeń „powrót” oraz w soboty po 3 połączenia 

„tam”/”powrót”. W 2021 roku na tej linii zostało przewiezionych ponad 91 tysięcy 

pasażerów, 

b) linia U-2 Pszczyna-Suszec-Żory, na której w dni robocze i szkolne realizuje się po 12 

połączeń „tam”, 12 połączeń „powrót” oraz w soboty po 4 połączenia „tam”/”powrót”. 

W 2021 roku na tej linii zostało przewiezionych ponad 100 tysięcy pasażerów, 

c) linia U-4 Pszczyna-Goczałkowice-Zdrój, na której w dni robocze i szkolne realizuje się 

po 9 połączeń „tam”, 9 połączeń „powrót” oraz w soboty po 3 połączenia 

„tam”/”powrót”. W 2021 roku na tej linii zostało przewiezionych ponad 15 tysięcy 

pasażerów. 

Pomimo trwającej pandemii i obowiązujących limitów w środkach komunikacji publicznej oraz 

w związku z tym, że młodzież kontynuowała naukę stacjonarną tylko przez 4 miesiące, 

a pozostałe 5 miesięcy uczyła się zdalnie, to w 2021 roku na trzech powiatowych liniach 

przewieziono autobusami powiatowymi ponad 206 tysięcy pasażerów. 

Powiat uzyskał wsparcie poprzez dotacje celowe przekazane przez gminy: Pawłowice, 

Suszec i miasta Żory, które wchodzą w skład (MZK Jastrzębie-Zdrój) oraz gminę 

Goczałkowice-Zdrój. 

W 2021 roku koszt utrzymania tych trzech linii wyniósł: 1 593 493,87 zł, z czego udział  

w dotacji dla powiatu ww. gminy udzieliły na łączną kwotę 368 144,00 zł., pozostały koszt 

zadania tj. kwotę 1 225 349,87 zł powiat pokrył jako udział własny. W 2021 roku na trzech 

liniach, realizując powyższe zadanie wykonano przejazdy w ilości 371 112 wzkm. 
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Zdjęcie 11. Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie 

Wzorem lat ubiegłych w roku 2021 powiat brał udział we współfinansowaniu linii 

komunikacyjnej relacji: Kobiór-Pszczyna-Kobiór, dla której organizatorem jest Gmina Kobiór. 

Koszt całkowity tego zadania wyniósł w 2021 roku 185 000,00 zł, z czego udział powiatu 

pszczyńskiego wynosił: 60 000,00 zł.  

Na terenie powiatu pszczyńskiego w 2021 roku funkcjonowało łącznie siedem linii lokalnej 

ponadgminnej komunikacji autobusowej, z czego jedna linia korzystała z zezwolenia 

starosty, a trzy z zaświadczenia operatora, które wydał starosta pszczyński. Pozostałe trzy 

zezwolenia wydane zostały przez prezydenta Tychów, marszałków woj. śląskiego lub 

małopolskiego.  

Z Powiatowego Centrum Przesiadkowego w dniach roboczych/szkolnych z sześciu peronów 

odjeżdża około 180 autobusów w różnych kierunkach naszego powiatu. Dyspozytorzy 

każdego dnia udzielają dziesiątkom pasażerów informacji komunikacyjnych.  

7.4. Zarządzanie ruchem i pozostałe zadania 

W zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych w 2021 roku 

zatwierdzono 203 projekty organizacji ruchu, wydano 47 opinii do projektów. W ubiegłym 

roku przeprowadzono też 29 postępowań w sprawie wykorzystania dróg w sposób 
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szczególny, wydając 21 decyzji. Pozostałe postępowania zakończono wydaniem 

postanowień, opinii lub uzgodnień. 

Jednym z zadań własnych nałożonych na Powiat przez ustawę prawo o ruchu drogowym jest 

usuwanie z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów pozostawionych w 

miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. 

Usuwanie z dróg i przechowywanie dotyczy między innymi także pojazdów, dla których 

właściciele nie okażą potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC, przekroczenia 

dopuszczalnych parametrów, pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w 

miejscu przeznaczonym na postój pojazdów kierowanych przez osobę niepełnosprawną, 

kierowania pojazdem przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po 

użyciu alkoholu, narkotyków, albo nieposiadającą uprawnień. 

W 2021 roku z wyżej wymienionych przyczyn usunięto 62 pojazdy, głównie za kierowanie 

pojazdami przez kierowców nietrzeźwych oraz za brak uprawnień do kierowania pojazdami. 

Pojazdy usuwane były dyspozycją policji i przechowywane na parkingu. 

Dla pojazdów nieodebranych z parkingu w ciągu trzech miesięcy starosta zobowiązany jest 

wystąpić do sądu o jego przepadek na rzecz powiatu. W ubiegłym roku sądy wydały  

w czterech przypadkach przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Pszczyńskiego. Powyższe 

pojazdy zostały dostarczone na stację demontażu, a następnie dokonano ich 

wyrejestrowania. 

8. Przedsiębiorczość i rynek pracy 

Bezrobotni ogółem 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Pszczynie wynosiła 1464 osób (w tym 902 kobiety). 
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Wykres 5.Wykres nr 5: Bezrobotni w roku 2021 według stanu w koniec miesiąca 

 

Źródło wszystkich wykresów w rozdziale: opracowanie własne PUP Pszczyna 

Tabela 5.Bezrobotni w roku 2021 według stanu na koniec miesiąca 

Miesiąc Liczba bezrobotnych – ogółem 

styczeń 1864 

luty 1892 

marzec 1847 

kwiecień 1835 

maj 1799 

czerwiec 1705 

lipiec 1690 

sierpień 1667 

wrzesień 1591 

październik 1576 

listopad 1482 

grudzień 1464 

 

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych jest niższa o 293 osoby. 
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Wykres 6. Bezrobotni wg wybranych grup w 2021 r. 

 

Tabela 6. Bezrobotni wg wybranych grup w 2021 r. 

Grupa bezrobotnych Liczba bezrobotnych - ogółem 

bezrobotni ogółem 1464 

bezrobotne kobiety 902 

bezrobotni z prawem do zasiłku 215 

długotrwale bezrobotni 741 

bezrobotni do 25. roku życia 190 

bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 440 

bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 251 

bezrobotni powyżej 50. roku życia 389 

Na koniec 2021 roku prawie we wszystkich badanych grupach odnotowano spadek 

zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu z rokiem poprzednim. Tylko wśród osób 

długotrwale bezrobotnych nastąpił blisko 10% wzrost. 

Stopa bezrobocia 

Stopa bezrobocia w powiecie pszczyńskim na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 3,2%, w 

województwie śląskim 4,2%, w kraju 5,4%. 
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Wykres 7. Stopa bezrobocia na przestrzeni 2021 roku 

 

Tabela 7. Stopa bezrobocia na przestrzeni 2021 r. 

miesiąc  kraj województwo 

śląskie 

powiat pszczyński 

grudzień 2020 r. 6,3% 4,9% 3,9% 

styczeń 2021 r. 6,5% 5,2% 4,1% 

luty 2021 r. 6,6% 5,2% 4,2% 

marzec 2021 r. 6,4% 5,2% 4,1% 

kwiecień 2021 r. 6,3% 5,1% 4,0% 

maj 2021 r. 6,1% 5,0% 4,0% 

czerwiec 2021 r. 6,0% 4,8% 3,8% 

lipiec 2021 r. 5,9% 4,8% 3,7% 

sierpień 2021 r. 5,8% 4,7% 3,7% 

wrzesień 2021 r. 5,6% 4,5% 3,5% 

październik 2021 r. 5,5% 4,4% 3,5% 

listopad 2021 r. 5,4% 4,3% 3,3% 

grudzień 2021 r. 5,4% 4,2% 3,2% 
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W ostatnich latach stopa bezrobocia kształtowała się na różnych poziomach, jednak 

tendencje malejące i wzrostowe miały bardzo zbliżony charakter, szczególnie na początku  

i w końcu roku. W roku 2021 na kształtowanie poziomu bezrobocia wpływ miała w dalszym 

ciągu sytuacja pandemiczna. 

Stopa bezrobocia na terenie powiatu pszczyńskiego jest jedną z niższych  

w województwie śląskim. Podobnie jak w latach poprzednich również i obecnie, wśród 36 

powiatów województwa, powiat pszczyński zajmuje pod tym względem dopiero 29. miejsce. 

Niższą stopę bezrobocia posiada miasto Rybnik, Ruda Śląska, Gliwice oraz niezmiennie od 

kilku lat: miasto Bielsko-Biała, miasto Tychy, powiat bieruńsko-lędziński i miasto Katowice. 

Napływ bezrobotnych 

Od początku roku 2021 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie zarejestrowano 2197 

osób (w tym 1262 kobiety), w tym 1494 osoby po raz kolejny. 

Wykres 8. Liczba rejestrujących się w poszczególnych miesiącach w roku 2021 

 

Tabela 8. Liczba rejestrujących się w poszczególnych miesiącach w roku 2021 

miesiąc kolejna rejestracja pierwsza rejestracja 

styczeń 155 67 

luty 118 54 
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miesiąc kolejna rejestracja pierwsza rejestracja 

marzec 113 60 

kwiecień 108 55 

maj 119 50 

czerwiec 97 50 

lipiec 112 63 

sierpień 117 50 

wrzesień 142 54 

październik 120 94 

listopad 147 67 

grudzień 146 39 

Wśród rejestrowanych bezrobotnych niezmiennie przeważają osoby powracające do 

ewidencji bezrobotnych. W mijającym roku rejestrowani po raz kolejny stanowili blisko 69% 

ogółu rejestrowanych w tym czasie. 

Odpływ bezrobotnych 

W badanym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 2490 osób. Do głównych powodów 

wyłączeń należało: podjęcie przez bezrobotnych pracy niesubsydiowanej – 54% 

wyłączonych oraz skorzystanie z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (staże, 

szkolenia, prace interwencyjne, dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej, itd.) –

20%. Prawie 10% wyłączonych zrezygnowało z pośrednictwa lub podjęło naukę, 10% nie 

potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 4% wyłączonych to osoby, które nabyły prawo 

do emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego zaś 2% zostało wyłączonych  

w związku z odmową bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia oferty pracy lub innej formy 

pomocy. 

Dla porównania w roku 2020 do głównych powodów wyłączeń należało: podjęcie 

przez bezrobotnych pracy niesubsydiowanej – blisko 63% wyłączonych oraz skorzystanie  

z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (staże, szkolenia, prace interwencyjne, 

dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej, itd.) – blisko 15%. Prawie 6% 

wyłączonych zrezygnowało z pośrednictwa lub podjęło naukę, 5% nie potwierdziło gotowości 

do podjęcia pracy, 4% wyłączonych to osoby, które nabyły prawo do emerytury, renty lub 

świadczenia przedemerytalnego, zaś 1% zostało wyłączonych w związku z odmową bez 

uzasadnionej przyczyny przyjęcia oferty pracy lub innej formy pomocy. 
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Bezrobotne kobiety 

W ewidencji bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2021 r. figurowały 902 bezrobotne kobiety, co 

stanowi blisko 62% ogółu bezrobotnych. 

Wykres 9. Procentowy udział w kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 

 

W grupie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczącej 1231 osób – 

kobiety stanowią blisko 62% (tj. 768 kobiet). 

Wśród zarejestrowanych kobiet: 

− 29% nie posiada kwalifikacji zawodowych, 

− 18% nie posiada doświadczenia zawodowego, 

− 53% to osoby długotrwale bezrobotne, 

− 13% stanowią kobiety do 25. roku życia, 

− 20% ukończyło 50. rok życia. 

Bezrobotni mieszkańcy wsi 

W końcu roku 2021 liczba bezrobotnych mieszkańców wsi, podobnie jak w latach 

poprzednich stanowiła blisko 70% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (1023 osoby). 
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Wykres nr 10: Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach w końcu grudnia 2021 

r. 

 

Tabela nr 9: Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach w końcu grudnia 2021 r. 

Gmina Liczba bezrobotnych 

mieszkańców terenów 

wiejskich 

Procentowych udział 

bezrobotnych w ogólnej liczbie 

bezrobotnych mieszkańców 

terenów wiejskich powiatu 

Goczałkowice-Zdrój 88 9,0% 

Kobiór 58 6,0% 

Miedźna 195 19,0% 

Pawłowice 190 18,0% 

Pszczyna 360 35,0% 

Suszec 132 13,0% 
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Bezrobotni według wieku 

Wykres nr 11: Bezrobotni według wieku  

 

Tabela nr 9: Bezrobotni według wieku 

Przedział wiekowy Liczba bezrobotnych Procentowy udział 

bezrobotnych w liczbie 

bezrobotnych ogółem 

18-24 lata 190 13,0% 

25-34 lata 348 24,0% 

35-44 lata 404 27,0% 

45-54 lata 265 18,0% 

55-59 lat 175 12,0% 

60+ lat 82 6,0% 

Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby do 35. roku życia – 37%. Niezmiennie od 

kilku już lat w tej grupie przeważają kobiety i obecnie stanowią 69% bezrobotnych w wieku 

poniżej 35 lat. 
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25-34 lata, 24%

35-44 lata, 27%

45-54 lata, 18%

55-59 lat, 12%
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Wśród osób powyżej 50. roku życia 19% posiada ponad 30-letni staż pracy i może ubiegać 

się o przyznanie świadczenia emerytalnego, a 51% należy do grupy osób z czasem 

pozostawania bez pracy większym niż 12 miesięcy. Jak wynika z danych statystycznych,  

w roku 2021 zarejestrowało się 346 osób powyżej 50. roku życia, a 169 podjęło pracę. 

Bezrobotni wg wykształcenia 

Wykres nr 12: Liczba bezrobotnych wg wykształcenia 

 

Tabela nr 10: Bezrobotni według wykształcenia 

Poziom wykształcenia Liczba bezrobotnych Procentowy udział 

bezrobotnych w 

liczbie bezrobotnych 

ogółem 

wyższe 200 14,0% 

policealne i średnie 

zawodowe/branżowe 

336 23,0% 

średnie ogólnokształcące 154 10,0% 

zasadnicze zawodowe/branżowe 389 27,0% 

gimnazjalne/podstawowe i poniżej  385 26,0% 

wyższe, 14%
policealne i średnie 
zawodowe/branżowe, 
23%

średnie ogólnokształcące, 10%
zasadnicze zawodowe/branżowe, 27%

gimnazjalne/podstawowe i poniżej , 26%
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Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy charakteryzuje w dalszym ciągu niski 

poziom wykształcenia – 53% tych osób zakończyło edukację na poziomie szkoły zasadniczej 

zawodowej/branżowej lub gimnazjalnej/podstawowej. Ponad 70% bezrobotnych 

udokumentowało posiadanie kwalifikacji zawodowych, a blisko 73% co najmniej 12 

miesięczne doświadczenie zawodowe.  

Bezrobotni wg stażu pracy 

Wykres nr 13: Liczba bezrobotnych wg stażu pracy 

 

Tabela nr 12: Bezrobotni według stażu pracy 

Staż pracy Liczba bezrobotnych Procentowy udział 

bezrobotnych w liczbie 

bezrobotnych ogółem 

do 1 roku 218 15,0% 

1 - 5 lat 365 25,0% 

5-10 lat 246 17,0% 

10-20 lat 232 16,0% 

20-30 lat 154 10,0% 

do 1 roku, 15%

1 - 5 lat, 25%

5-10 lat, 17%

10-20 lat, 16%

20-30 lat, 10%

powyżej 30 lat, 5%

bez stażu, 12%
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Staż pracy Liczba bezrobotnych Procentowy udział 

bezrobotnych w liczbie 

bezrobotnych ogółem 

powyżej 30 lat 74 5,0% 

bez stażu 175 12,0% 

Wśród zarejestrowanych w PUP – 393 osoby nie posiadają żadnego stażu pracy lub staż 

mniejszy niż 1 rok, co stanowi 27% zarejestrowanych. 

Jak wynika z analizy napływających do tut. Urzędu ofert pracy, jednym  

z podstawowych wymagań pracodawców względem przyszłego pracownika jest chęć do 

pracy i gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji. Pracodawcy coraz częściej oferują 

możliwość przyuczenia pracownika na stanowisku pracy. 

Coraz większa liczba bezrobotnych posiada doświadczenie zawodowe, potwierdzone co 

najmniej rocznym stażem pracy. Należy jednak zauważyć, że części z tych osób nie udało 

się w tym czasie nabyć wystarczających umiejętności, by być konkurencyjnym na rynku 

pracy – posiadany staż pracy może się bowiem wiązać z wykonywaniem pracy na różnych 

stanowiskach. 

Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 

W roku 2021 zarejestrowano łącznie 233 absolwentów szkół, w tym 72 rejestracje dotyczyły 

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu pszczyńskiego, 

którzy ukończyli naukę w roku 2021. 

Najliczniejszą grupę stanowili absolwenci Technikum nr 3 w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 

im. Karola Miarki w Pszczynie oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Pawłowicach. 

Wśród absolwentów szkół z terenu powiatu pszczyńskiego 18 osób „bez zawodu” ukończyło 

liceum ogólnokształcące, a pozostałe 8 osób nie przedłożyło dokumentu potwierdzającego 

uzyskanie zawodu. 

Osoby z niepełnosprawnością 

Według stanu na koniec grudnia 2021 r. zarejestrowanych było 77 osób bezrobotnych 

z niepełnosprawnością (oraz 14 poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu). 

Cechy charakterystyczne tej grupy: 

− długi okres pozostawania bez pracy (pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy 

stanowią 60% bezrobotnych z niepełnosprawnością); 
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− niskie wykształcenie (zasadnicze zawodowe/branżowe i niższe posiada 68% 

bezrobotnych z niepełnosprawnością); 

− wiek powyżej 45 lat (57% bezrobotnych z niepełnosprawnością). 

Dodatek aktywizacyjny 

Bezrobotnemu z prawem do zasiłku, który w trakcie pobierania zasiłku podejmie  

z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub w wyniku skierowania przez 

urząd pracy podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje dodatek 

aktywizacyjny. W przypadku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy dodatek 

aktywizacyjny przysługuje przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu 

zasiłek, natomiast w przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez urząd 

pracy, przez cały okres przysługiwania bezrobotnemu zasiłku, pod warunkiem, że 

uzyskiwane z tytułu wykonywania pracy wynagrodzenie jest niższe od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek aktywizacyjny może 

wynosić nie więcej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych – na podstawie Zarządzenia Starosty 

Pszczyńskiego w PUP Pszczyna od dnia 1 stycznia 2019 r. dodatki aktywizacyjne 

przyznawane są w kwocie stanowiącej 45% podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych.  

W roku 2021 – 179 osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego z tytułu podjęcia 

pracy z własnej inicjatywy. 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 

W końcu 2021 roku 215 osób uprawnionych było do pobierania zasiłku dla bezrobotnych 

(w tym 135 kobiet). 
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Wykres nr 14: Bezrobotni uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w roku 

2021 

Tabela nr 12: Bezrobotni uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w roku 

2021 

Miesiąc Liczba bezrobotnych - 

ogółem 

Liczba bezrobotnych kobiet 

styczeń 332 216 

luty 315 214 

marzec 276 180 

kwiecień 270 181 

maj 267 179 

czerwiec 236 167 

lipiec 236 170 

sierpień 248 169 

wrzesień 212 137 

październik 217 139 

listopad 212 139 

grudzień 215 135 

Wśród osób uprawnionych do pobierania zasiłku w końcu roku – 69% to bezrobotni będący 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z czego: 
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− 29% uprawnionych do zasiłku – posiada status osoby powyżej 50. roku życia; 

− 26% uprawnionych do zasiłku – posiada status osoby do 30. roku życia; 

− 18% uprawnionych do zasiłku – to osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. 

roku życia. 

Od początku roku 2021 zarejestrowały się łącznie 642 osoby z prawem do zasiłku, w tym dla 

478 osób była to już kolejna rejestracja. 

Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie dysponował 2839 wolnymi miejscami pracy 

i aktywizacji zawodowej, w tym 393 to oferty subsydiowane. Oferty pracy niesubsydiowanej 

dotyczyły głównie takich stanowisk jak: pracownicy w branży budowlanej, elektromonter lub 

elektryk, magazynier, mechanicy samochodowi, sprzedawca, piekarze, cukiernicy. Pojawiały 

się również w większej ilości oferty pracy na takie stanowiska jak: kontroler jakości, 

obieraczka pieczarek, pracownik na hali przy zbiorze pieczarek, pracownik produkcji, 

operator maszyn. Były to głównie oferty pracy zgłaszane w celu uzyskania tzw. informacji 

starosty, a zatem pracodawcy byli zainteresowani utrzymaniem w zatrudnieniu 

cudzoziemców wykonujących pracę na tych stanowiskach lub zatrudnieniem na powyższe 

stanowiska cudzoziemców. 

Ponadto zgłoszono łącznie 24 wolne miejsca pracy dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności. Dotyczyły one takich stanowisk jak: strażnik/pracownik ochrony, kasjer-

sprzedawca. 

W ramach sieci EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) Urząd otrzymał do 

upowszechnienia 335 zagranicznych ofert pracy na 2151 wolnych miejsc pracy. EURES to 

sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, 

krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia. EURES został 

powołany przez Komisję Europejską, aby wspierać mobilność pracowników na terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem sieci EURES jest pośrednictwo 

pracy, doradztwo w zakresie warunków życia i pracy oraz sytuacji na rynku pracy na 

poziomie międzynarodowym i transgranicznym. 

W ramach sieci EURES Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie włączył się  

w promowanie kampanii informacyjnej nt. pracy sezonowej w UE. 

Kampania informacyjna miała na celu wspierać uczciwą rekrutację w Europie. 
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Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES prowadziła kampanię informacyjną nt. pracy 

sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu 

ds. Pracy pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwracała ona uwagę na 

potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy 

dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE. 

W ramach kampanii Polska sieć EURES uruchomiła od 19 lipca 2021 r. działania skierowane 

do osób zainteresowanych pracą sezonową. Były to przykładowo: spotkania informacyjne, 

warsztaty, prelekcje, webinaria on-line, publikacje na stronach internetowych  

i w mediach społecznościowych. Kampania trwała do końca października 2021 r. 

W jej ramach Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie uczestniczył w przekazywaniu wszelkich 

materiałów promocyjnych i informacyjnych poprzez ich publikację na stronie internetowej, 

zamieszczanie postów na Facebooku, itp. W ramach promocji kampanii tutejszy Urząd Pracy 

zwrócił się o pomoc i wsparcie w rozpowszechnianiu informacji o prowadzonej kampanii do 

Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego, a także rozesłał materiały promocyjne do szkół 

ponadpodstawowych. 

Celem kampanii w Polsce było: 

− promowanie wśród pracowników sezonowych szukających pracy na terenie UE wiedzy  

o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 

− dostarczanie informacji z zakresu poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej  

w państwach członkowskich UE, 

− zachęcenie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz 

przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE. 

Zatrudnianie cudzoziemców 

Od roku 2018 do zadań Urzędów Pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców należy m. in. 

wpisywanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi czy 

wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca. 

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

W 2021 roku do Powiatowego Urzędy Pracy w Pszczynie wpłynęły 2892 oświadczenia 

w celu wpisania do ewidencji. 

Zezwolenie na pracę sezonową 

W roku 2021 do Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie wpłynęło 387 wniosków  

o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, co w porównaniu z 2020 r. stanowi wzrost o 57 

wniosków. 
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Zaznaczyć należy, że tzw. ustawa COVID-owa wprowadzała duże ułatwienia  

w możliwości zatrudniania cudzoziemców w ramach prac sezonowych, w tym w określonych 

przypadkach bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę sezonową. Wprowadzone 

ułatwienia nie spowodowały jednak spadku w ilości składanych wniosków o wydanie 

zezwolenia na pracę sezonową. 

Zarówno w przypadku wpisywania oświadczeń do ewidencji oświadczeń jak  

i składania wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową podmioty powierzające 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje opłaty w wysokości 30,00 zł. 

W roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie odnotował wpłaty łącznie w wysokości 

99 285,00 zł. 

Pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

na okres dłuży niż 180 dni ma możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę (nie 

dotyczy podmiotów prowadzących działalność w sektorach uznanych za sezonowe – tu 

obowiązuje wyłącznie zezwolenie na pracę sezonową). Wzorem lat ubiegłych zezwolenia na 

pracę wydaje wojewoda. 

Podmioty ubiegające się o wydanie zezwolenia na pracę w 2021 r. złożyły  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie 249 wniosków o wydanie informacji starosty na 

temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi, co w porównaniu z 2020 r. stanowi wzrost o 94 wnioski.  

W określonych przepisami przypadkach dalej obowiązują w niektórych zawodach zwolnienia 

z obowiązku uzyskiwania informacji starosty (np. kierowców samochodów ciężarowych, 

spawaczy, ślusarzy). Zwolnieniem zostały objęte te zawody, które uznane są za deficytowe. 

„Informacja starosty” to dokument stwierdzający, czy na lokalnym rynku pracy są osoby 

mogące podjąć pracę na stanowisku oferowanym przed podmiot zamierzający zatrudnić 

cudzoziemca. Informacja stanowi „załącznik” w procesie ubiegania się o wydanie zezwolenia 

na pracę u wojewody. 

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ściśle współpracuje z Placówką Straży Granicznej 

w Bielsku-Białej oraz Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach celem monitoringu 

legalności zatrudniania cudzoziemców. 

Zwolnienia grupowe 

Zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w roku 2021 r. złożyły: 

− PKO Bank Polski SA – zawarto porozumienie stron z 1 pracownikiem z przyczyn 

niedotyczących pracowników, a koniec zatrudnienia przypadał na 26 listopada 2021 r. 
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− Poczta Polska S.A. – 6 pracowników z terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy  

w Pszczynie zostało objętych grupowym zwolnieniem (3 wypowiedzenia umowy o pracę, 

3 wypowiedzenia warunków umowy o pracę), 

− Kompost WRONA Sp. z o.o. Sp. k. – wg złożonego zawiadomienia - 45 pracowników 

zostało objętych zwolnieniami grupowymi (uzyskano informację o wręczonych 35 

wypowiedzeniach w miesiącu sierpniu, 2 w miesiącu wrześniu, 1 w miesiącu 

październiku), 

− „FUTURE II” P.U.R. – wg złożonego zawiadomienia - 28 osób miało zostać objętych 

zwolnieniami grupowymi, ostatecznie z uwagi na zmniejszony zakres wykonywanych 

zleceń, rozwiązano umowy z 9 pracownikami, którzy nie wyrazili zgody na cofnięcie 

wręczonych wcześniej wypowiedzeń. Firma wg stanu na dzień 05.01.2022 r. zatrudnia 

nadal 19 pracowników, 

− Czesław Dopieralski „FUTURE I” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Remontowe – 

wg złożonego zawiadomienia – 80 osób miało zostać objętych zwolnieniami grupowymi. 

W Przedsiębiorstwie ostatecznie nie doszło do zwolnień grupowych, pracownicy nie 

otrzymali wypowiedzeń ze względu na przedłużony kontrakt z firmą zlecającą usługi. 

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie na bieżąco analizuje rejestrację osób bezrobotnych, 

gdzie brana jest pod uwagę podstawa rozwiązania stosunku pracy zgodnie z art. 30 Kodeksu 

Pracy. Ponadto nie otrzymano żadnej innej informacji od pracodawców z terenu powiatu 

pszczyńskiego, którzy w 2021 r. mieliby zamiar przeprowadzać zwolnienia grupowe. 

Poradnictwo zawodowe 

Poradnictwo zawodowe ma na celu udzielenie pomocy zarówno osobie bezrobotnej, jak 

i poszukującej pracy, która znalazła się w trudnej sytuacji na rynku pracy i ma problem  

z podjęciem zatrudnienia. Wsparcie może być świadczone poprzez pomoc w wyborze 

odpowiedniego zawodu, miejsca pracy, a także w planowaniu kariery zawodowej, jak 

również w przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu pracy. 

Poradnictwo zawodowe jest świadczone między innymi w formie indywidualnej porady 

zawodowej, w ramach której doradcy zawodowi udzielają porad dotyczących wyboru 

zawodu, zdobycia kwalifikacji, podjęcia lub zmiany pracy, a także przeprowadzają testy 

badające predyspozycje i uzdolnienia zawodowe. 

W 2021 roku 124 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego w ramach 

indywidualnych porad zawodowych. Indywidualne porady realizowane były osobiście, 

telefonicznie jak również w wykorzystaniem platformy do wideokonferencji. 
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Poradnictwo zawodowe świadczone jest także poprzez inicjowanie, organizowanie 

i prowadzenie grupowych porad zawodowych. W związku z ograniczeniami wynikającymi  

z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w roku 2021 nie przeprowadzono 

grupowych porad zawodowych. 

Kolejną formą wsparcia oferowaną przez doradców zawodowych jest indywidualna 

informacja zawodowa. Informacją zawodową są wszelkie dane dotyczące zawodów, rynku 

pracy, możliwości kształcenia, a także umiejętności niezbędnych przy aktywnym 

poszukiwaniu pracy. Informacje te stanowią cenną pomoc w procesie podejmowania decyzji 

zawodowych, orientacji w świecie pracy oraz przygotowania się do jej poszukiwania  

i podjęcia. W roku 2021 przeprowadzono indywidualną informację zawodową z osobą 

niezarejestrowaną jako bezrobotny. Spotkanie dotyczyło zmiany zawodu, rejestracji jako 

osoba bezrobotna oraz możliwości skorzystania z aktywnych form wparcia. 

Informacja zawodowa jest przekazywana również w ramach spotkań grupowych  

z doradcą zawodowym. Mając na uwadze stale obowiązujące ograniczenia, wynikające  

z ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego, zespół doradców zawodowych 

Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie zrealizował w 2021 r. cykl 4 spotkań online „Winda 

do kariery”. Spotkania zostały zrealizowane z wykorzystaniem programu Zoom. Miały na celu 

przybliżenie tematu samej rejestracji, wiążącej się z tym prawami i obowiązkami, przeglądem 

aktualnych ofert pracy, możliwości skorzystania ze stażu zawodowego oraz przygotowania 

życiorysu zawodowego. 

W 2021 r. doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie przeprowadzili 

łącznie 10 grupowych informacji zawodowych, w tym 5 spotkań zrealizowanych w ramach 

współpracy Powiatowej Synergii Rozwoju Zawodowego, wspierając działania mające na celu 

promowanie poradnictwa zawodowego na poziomie szkół podstawowych oraz 

ponadpodstawowych. Tematem zorganizowanych spotkań była rola Powiatowych Urzędów 

Pracy oraz aktualne trendy na rynku pracy. 

W 2021 r. 233 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego w ramach grupowych 

informacji zawodowych, w tym osoby z niepełnosprawnością, dla których zostało 

zorganizowane spotkanie online we współpracy z Fundacją Aktywizacja. 

Wsparciem doradcy w ramach poradnictwa objęci mogą zostać również pracodawcy, jednak 

w roku 2021 nie odnotowano zainteresowania pracodawców pomocą doradcy zawodowego 

w doborze kandydatów lub wsparciu w rozwoju zawodowym. 
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Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

W ramach umów realizowanych w 2021 roku 505 bezrobotnych skorzystało ze wsparcia w 

ramach form subsydiowanych, w tym 29% zostało skierowanych do odbycia stażu u 

pracodawcy co umożliwiło im zdobycie doświadczenia zawodowego; 14% uzupełniło swoje 

kwalifikacje lub uzyskało nowe na szkoleniach zawodowych; 10% to podopieczni ośrodków 

pomocy społecznej skierowani do odbywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy; 

13% uruchomiło własną działalność gospodarczą; 18% skierowano do prac interwencyjnych, 

10% podjęło pracę na stanowisku utworzonym w ramach refundacji pracodawcy kosztów 

wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, a 3% zostało skierowanych do pracy w ramach 

robót publicznych. 

Wykres nr 15: Bezrobotni, którzy skorzystali z form subsydiowanych w ramach umów 

realizowanych w roku 2021 

 

Na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wsparcie w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego przeznaczono blisko 6 363 204,87 zł. Ponad 34% tej kwoty to środki 

Funduszu Pracy przyznane przez ministra w ramach algorytmu oraz dodatkowych 

programów na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 43% stanowią środki FP 

przeznaczone na realizację programów współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 22% stanowi Krajowy Fundusz Szkoleniowy – pozostała zaś kwota 

to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1%). 
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Tabela nr 13: Bezrobotni, którzy skorzystali z form subsydiowanych w ramach umów 

realizowanych w roku 2021 

Subsydiowana forma przeciwdziałania 

bezrobociu 

Liczba osób 

bezrobotnych, 

które 

skorzystały  

z formy 

Procentowy 

udział formy  

w formach 

sybsydiowanych 

ogółem 

staż 146 29,0% 

prace interwencyjne 89 18,0% 

szkolenie 70 14,0% 

dotacje na uruchomienie działalności 

gospodarczej  

67 13,0% 

prace społecznie użyteczne 50 10,0% 

podjęcie pracy na stanowisku refundowanym 48 10,0% 

roboty publiczne 15 3,0% 

podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w 

ramach bonu na zasiedlenie 

7 1,4% 

staż w ramach bonu stażowego 6 1,2% 

podjęcie pracy w ramach bonu 

zatrudnieniowego 

5 1,0% 

szkolenie w ramach bonu szkoleniowego 2 0,4% 
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Wykres nr 16: Środki przyznane na realizację aktywnych form i KFS w roku 2021 

 

Tabela nr 14: Środki przyznane na realizację aktywnych form i KFS w roku 2021 

Źródło finansowania Wysokość 

przyznanych 

środków 

Procentowy 

udział w 

ogólnej liczbie 

przyznanych 

środków 

Fundusz Pracy – algorytm, dodatkowe środki 2 163 510,45 34% 

Fundusz Pracy – Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 

1 413 913,56 22% 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 1 408 700,00 22% 

Fundusz Pracy – Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego 

1 343 080,86 21% 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

34 000,00 1% 
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„Na miejsca. Gotowi. Start(up)!” 

Projekt pilotażowy realizowany w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej pn. „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” finansowanego ze środków Funduszu 

Pracy. Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą  

w Mikołowie. Okres realizacji projektu: 28.10.2021 r. – 31.12.2022 r. 

Głównym założeniem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30. roku 

życia, zamieszkujących powiat pszczyński, którzy nie prowadzili dotychczas własnej 

działalności gospodarczej oraz wsparcie postaw przedsiębiorczych u tych osób. Projekt ma 

na celu wsparcie i promocję innowacyjnych pomysłów, które będą realizowane w formie 

„start-upu”. W ramach realizowanego projektu uczestnikom projektu zostanie udzielone 

dofinansowanie do innowacyjnego pomysłu biznesowego w wysokości 30 000,00 zł oraz 

wsparcie pomostowe na rozwój firmy. Ponadto, w ramach wsparcia przewidziano również 

pomoc coacha/psychologa w zakresie wzmacniania kompetencji miękkich z zakresu 

przedsiębiorczości oraz wsparcie doradcy biznesowego w zakresie formalnych umiejętności 

związanych z prowadzeniem i zarządzaniem własną firmą. Po zakończonej realizacji 

projektu zostaną opracowane rekomendacje dla ministerstwa celem dalszego wykorzystania 

i upowszechnienia wypracowanego modelu wsparcia. Całkowita wartość pozyskanych 

środków na realizację projektu wynosi 485 250,00zł. 

W 2021 roku realizowano działania związane z promocją projektu: między innymi projekt 

i wydruk plakatów, materiałów promocyjnych, pakiet reklamowy na stronie internetowej 

www.pless.pl, zamieszczenie informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej 

urzędu, stronach internetowych urzędów gmin powiatu pszczyńskiego oraz Starostwa 

Powiatowego w Pszczynie. 

W 2021 r. otrzymano kwotę na realizację projektu w wysokości 7 500,00 zł, z czego 

wydatkowano 7 481,99zł. 

„Razem po sukces. Aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 

2020 r. lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie 

pszczyńskim” 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

w ramach Osi priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 1.2 „Wsparcie 

osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe” Poddziałanie 1.2.1 

http://www.pless.pl/
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„Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Okres realizacji projektu: 

27.05.2021 r. – 30.06.2023 r. 

Projekt jest skierowany do osób młodych, do 30. roku życia, zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie jako bezrobotne, z których: 

− 80% stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.; 

− 20% stanowią osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, 

osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 

odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne. 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie możliwości 

zatrudnienia tych osób, do czego ma się przyczynić objęcie uczestników wsparciem 

zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników projektu na podstawie 

Indywidualnego Planu Działania (IPD). Przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji 

zawodowej poprzedza analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego 

uczestnika. W projekcie zakłada się wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy lub doradztwa 

zawodowego oraz w formie prac interwencyjnych i bonów zatrudnieniowych. Dofinansowanie 

na realizację projektu zostało ustalone w kwocie łącznej na cały okres realizacji, bez podziału 

na lata. Budżet projektu wynosi 449 640,04 zł, w tym koszty bezpośrednie w kwocie 

359 712,03 zł oraz koszty pośrednie w kwocie 89 928,01 zł. 

Organizacja pracy Urzędu 

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemicznym, w roku 2021 wprowadzono 

następujące zmiany w funkcjonowaniu Urzędu: 

− bezpośredni kontakt klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty  

z pracownikiem merytorycznym; 

− możliwość umówienia się osób, które chcą dokonać osobistej rejestracji jako bezrobotne. 

Klienci umawiani na wybraną godzinę, pojedynczo, bez osób towarzyszących. Liczba 

osób, które mogły się umówić na dany dzień – ograniczona; 

− załatwianie spraw głównie listownie lub z wykorzystaniem usług elektronicznych 

dostępnych m.in. na portalu praca.gov.pl czy ePUAP. Korzystając z usług 

elektronicznych przez Internet można: zarejestrować się jako osoba bezrobotna, 

zarejestrować ofertę pracy, przesłać wniosek dot. oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, 

znaleźć ofertę pracy, przesłać pismo do urzędu; 

− możliwość pozostawienia korespondencji w siedzibie Urzędu - w skrzynce podawczej 

(przedsionek wejścia głównego do budynku); 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu?start=true
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=OFERTY
https://pszczyna.praca.gov.pl/oferty-pracy
http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/listaOfert?N4IgTg9gJgXg6gTwM4wLIEsCmArJBjAQxAC4A7AVwBtKAaEAWy1z0xJBDqQBcDSIB3dEgDWENhxAwCAczC90hEgDMClJJk5dIpBQPmtioPBHKkuJAIwAGTQTDniNkAAcZmAMImzlgMx1I/J6mDiAWAEwWEpQKMABGBBg4+GxhPgBsIAC+nBD2ejoGoJCwBNhsACIAggAqlQD6AAoAqgBCADIAkgDSle4AUh0SwlhgppjCFQCiAM
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− doradcy klienta kontaktowali się z osobami bezrobotnymi telefonicznie oraz mailowo, 

w celu „utrzymania kontaktu”, poinformowania o ofertach pracy, stażu. 

Urząd dokładał wszelkich starań, aby praca odbywała się bez zakłóceń i systematycznie 

realizował podstawowe zadania ujęte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach runku 

pracy oraz nieprzerwanie realizował nowe instrumenty na rzecz mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

Procedury kontaktu były na bieżąco zamieszczane i aktualizowane na stronie internetowej, 

w pismach do klientów indywidualnych – osób będących w rejestrach osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy jak i instytucjonalnych – przedsiębiorców, a także udostępniane na 

drzwiach i wewnątrz urzędu. 

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływał w sposób istotny na obywateli,  

w tym na sytuację ekonomiczną firm. Należy podkreślić, że duża ilość spraw, jakie w krótkim 

czasie wpłynęły do Urzędu były prowadzone przy zachowaniu dbałości o ich rzetelne 

rozwiązanie. 

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej – realizowane na podstawie ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Podsumowanie udzielanego od marca 2020 r. wsparcia - na dzień 31 grudnia 2021 r. 

przedstawia się następująco: 

Tabela nr 15: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 

należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Kwota 

dofinansowania 

w złożonych 

wnioskach [zł] 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

negatywnie 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

Liczba 

wypłaconych 

wniosków 

Liczba miejsc 

pracy ujętych 

we wnioskach 

Wypłacona 

kwota wsparcia 

[zł] 

784 18 368 496,36 76 708 704 4 863 15 009 952,02 
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Tabela nr 16: Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Kwota 

dofinansowania 

w złożonych 

wnioskach [zł] 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

negatywnie 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

Liczba 

wypłaconych 

wniosków 

Liczba miejsc 

pracy ujętych 

we wnioskach 

Wypłacona 

kwota wsparcia 

[zł] 

866 4 739 213,21 99 767 763 x 4 044 320,00 

Tabela nr 17: Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej 

 Liczba    

 złożonych   

 wniosków 

Kwota 

dofinansowania 

w złożonych 

wnioskach [zł] 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

negatywnie 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

Liczba 

wypłaconych 

wniosków 

Liczba miejsc 

pracy ujętych 

we wnioskach 

Wypłacona 

kwota 

wsparcia [zł] 

5 218 26 047 676,00 430 4 788 4 781 x 23 852 314,00 

Tabela nr 18: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji 

pozarządowych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Kwota 

dofinansowania 

w złożonych 

wnioskach [zł] 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

negatywnie 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

Liczba 

wypłaconych 

wniosków 

Liczba miejsc 

pracy ujętych 

we wnioskach 

Wypłacona 

kwota 

wsparcia [zł] 

10 316 950,97 1 9 9 81 233 073,68 
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Tabela nr 19: Dotacje dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców 

określonych branż (art. 15zze4 ustawy) 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Kwota 

dofinansowania 

w złożonych 

wnioskach [zł] 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

negatywnie 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

Liczba 

wypłaconych 

wniosków 

Liczba miejsc 

pracy ujętych 

we wnioskach 

Wypłacona 

kwota 

wsparcia [zł] 

246 1 230 000,00 38 208 208 x 1 040 000,00 

Tabela nr 20: Dotacje dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców 

określonych branż (z rozporządzenia) 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Kwota 

dofinansowania 

w złożonych 

wnioskach [zł] 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

negatywnie 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

Liczba 

wypłaconych 

wniosków 

Liczba miejsc 

pracy ujętych 

we wnioskach 

Wypłacona 

kwota 

wsparcia [zł] 

1 379 6 894 950,00 85 1 294 1 294 x 6 467 865,00 

Tabela nr 21: Dotacje dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców 

określonych branż (art. 15zze4a ustawy) 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Kwota 

dofinansowania 

w złożonych 

wnioskach [zł] 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

negatywnie 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

Liczba 

wypłaconych 

wniosków 

Liczba miejsc 

pracy ujętych 

we wnioskach 

Wypłacona 

kwota 

wsparcia [zł] 

5 25 000,00 2 3 3 x 15 000,00 
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Tabela nr 22: Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej - podsumowanie 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Kwota 

dofinansowania 

w złożonych 

wnioskach [zł] 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

negatywnie 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

Liczba 

wypłaconych 

wniosków 

Liczba miejsc 

pracy ujętych 

we wnioskach 

Wypłacona 

kwota 

wsparcia [zł] 

8 508 57 622 286,54 731 7 777 7 762 4 944 50 662 524,70 

Pozostałe działania Urzędu 

• Pośrednictwo pracy 

Urząd Pracy w roku 2021 kontynuował współpracę z lokalnymi gazetą „Głos Pszczyński”, 

gdzie zamieszczane są oferty pracy trudne do realizacji. Wszystkie oferty pracy 

udostępniane są w Centralnej Bazy Ofert Pracy, która powstała w ramach wortalu 

Publicznych Służb Zatrudnienia (oferty.praca.gov.pl). 

W roku 2021 kontynuowano zapoczątkowane w roku 2017 rozwiązanie w zakresie 

przekazywania informacji osobom zarejestrowanym o wolnych miejscach pracy, polegające 

na cyklicznym (raz na 2 tygodnie) mailowym powiadamianiu osób bezrobotnych o aktualnych 

ofertach pracy. 

Spotkania rekrutacyjne: 

W 2021 r. na prośbę pracodawców zorganizowano 2 spotkania rekrutacyjne, które odbyły się 

w siedzibie Urzędu Pracy: 

1. Spotkanie z przedstawicielami EURO NET Sp. z o.o. Pracodawca poszukiwał osób do 

pracy do nowo otwieranego sklepu w RTV EURO AGD Pszczynie na stanowisko doradca 

klienta/sprzedawca. 

2. Spotkanie z przedstawicielami Re Alloys Sp. z o.o z siedzibą w Łaziskach Górnych. 

Pracodawca poszukiwał osób do pracy na stanowisko pracownik produkcji – wytapiacz 

żelazostopów. 

Z uwagi na pandemię spotkania rekrutacyjne były organizowane sporadycznie. 

• Kiermasz pracy wakacyjnej 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce w 2021 r. po raz kolejny zrezygnowano  

z organizacji targów pracy. Jednakże z uwagi na bardzo duże zainteresowaniem pracą 

http://www.psz.praca.gov.pl/
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wakacyjną dla młodzieży, Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie po raz pierwszy na 

pszczyńskim rynku zorganizował Kiermasz Pracy Wakacyjnej. 

Podczas Kiermaszu można było się zapoznać z ofertami pracy wakacyjnej. 

Na zaproszenie Urzędu swoją ofertę przedstawiły również Młodzieżowe Centrum Kariery  

z Tychów oraz Młodzieżowe Centrum Kariery z Żor. Podczas wydarzenia pracownik 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Katowic udzielał informacji na temat bezpiecznego wyjazdu 

do pracy za granicę. 

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół 

ponadpodstawowych. Planuje się organizację kolejnych edycji. 

 

Zdjęcie 12: Kiermasz Pracy Wakacyjnej dla młodzieży. 

• Gala Klejnot Ziemi Pszczyńskiej 

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie już po raz ósmy zorganizował uroczystą galę w sali 

lustrzanej Muzeum Zamkowego, by promować aktywność zawodową i społeczną wśród 

kobiet. „Klejnotem Ziemi Pszczyńskiej" wyróżniane są kobiety kreatywne, aktywne, 

przedsiębiorcze, które żyją wśród nas, są inspiracją dla innych i z powodzeniem godzą wiele 

ról. 

Odznaczone w pięciu kategoriach wybrała kapituła w składzie: Barbara Bandoła - starosta 

pszczyński, przewodnicząca kapituły, Paweł Sadza - przewodniczący Rady Powiatu 

Pszczyńskiego, Damian Cieszewski - wicestarosta pszczyński, Agata Tucka-Marek - członek 
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honorowy kapituły oraz Bernadeta Sojka-Jany - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Pszczynie. Zgłoszenia nadesłały samorządy, koła gospodyń wiejskich, organizacje, 

stowarzyszenia i osoby fizyczne. 

Odznaczeniem jest broszka wzorowana na klamerce maneli-bransolety pochodzącej  

z rodu Promnitzów z XVI wieku, która przedstawia dwie splecione ręce, a pomiędzy nimi 

serce, będące symbolem miłości. Bransoleta przeznaczona była dla bliskich sobie osób - 

zaręczonych, stanowiła w przeszłości jednoznaczny akt oddania i zawierzenia siebie 

drugiemu człowiekowi. 

Gala „Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej" odbyła się pod patronatem starosty pszczyńskiej Barbary 

Bandoły, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej 

i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 

 

Zdjęcie 13: Gala „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” 2021 

• Spotkanie informacyjne dla osób zwalnianych z pracy 

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat planowanych zwolnień grupowych, 

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie wychodząc na przeciw osobom zwalnianym lub 

zagrożonych zwolnieniem z pracy zorganizował dla wszystkich zainteresowanych otwarte 

spotkanie informacyjne. Spotkanie odbyło się w listopadzie na sali sesyjnej Starostwa 

Powiatowego w Pszczynie. 

Podczas spotkania można było zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy będącymi  

w dyspozycji urzędu. Można było uzyskać informację na temat warunków rejestracji  
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w Urzędzie Pracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pracodawców, którzy 

poszukiwali pracowników i prezentowali swoje oferty pracy. Ponadto z uwagi na pojawiające 

się liczne pytania w zakresie wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Katowicach (Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,  

a także projektów m.in. outplacement) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

• Powiatowy Tydzień Kariery 

Aby zwiększyć jakość i dostępność usług poradnictwa zawodowego, Powiatowy Urząd Pracy 

w Pszczynie powołał w 2013 roku Powiatową Synergię Rozwoju Zawodowego. Skupia ona 

już 34 jednostki oświaty, rynku pracy, podmioty gospodarcze oraz organizacje non-profit  

z terenu powiatu pszczyńskiego. 

Działania Powiatowej Synergii Rozwoju Zawodowego zmierzają ku realizacji następujących 

celów: 

− wprowadzenie i utrwalenie metod współpracy, wymiany idei, doświadczeń, informacji 

 pomiędzy doradcami zatrudnionymi w różnych instytucjach, 

− zwiększenie jakości i dostępności usług doradczych, 

− prowadzenie wspólnych projektów, 

− tworzenie i wydawanie materiałów informacyjnych, 

− szkolenia wewnętrzne, 

− popularyzacja wiedzy o usługach doradcy zawodowego w społeczności naszego regionu. 

W ramach podpisanej deklaracji współpracy, zakładającej wspieranie wszelkich 

przedsięwzięć służących skutecznemu działaniu na rzecz zatrudnienia poprzez 

wykorzystanie lokalnych zasobów poradnictwa zawodowego, celem każdej 

placówki/instytucji jest realizacja różnego rodzaju przedsięwzięć, wpisujących się w obchody 

realizowanego co roku tygodnia kariery. 

Powiat pszczyński w okresie 15.11.2021 r. – 19.11.2021 r. zorganizował Powiatowy Tydzień 

Kariery w ramach powołanej z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie 

Powiatowej Synergii Rozwoju Zawodowego. Obchody realizowane były pod hasłem 

„Ekwiwalent za talent”. 

16 instytucji miało możliwość i włączyło się w obchody, a połączenie sił w realizacji 

wspólnego dzieła zaowocowało organizacją wielu inicjatyw, a w tym m.in: 

− szkoleń on-line, 
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− zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego z wykorzystaniem narzędzi wirtualnych, 

platform do komunikacji, wideokonferencji, zintegrowanych platform obejmujących 

narzędzia do komunikacji i współpracy, ale również zajęć prowadzonych osobiście, 

− konkursów multimedialnych, 

− telefonicznych punktów konsultacyjnych, 

− rozmów doradczych, 

− lekcji zawodoznawczych, 

− konkursów plastycznych, 

− przygotowanych gazetek i plakatów z zakresu poradnictwa zawodowego, 

− rozgrywki dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Chłopską Szkołę Biznesu, 

zorganizowaną we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 

Szacunkowa liczba bezpośrednich uczestników: 600. Szacunkowa liczba inicjatyw: 60. 

Liczba instytucji partnerskich: 16. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną, część 

wydarzeń prowadzona była w formie on-line. 

• Barometr zawodów – badanie 

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie w 2021 r. po raz siódmy brał udział w realizacji badania 

„Barometr zawodów”. 

Do roku 2019 badanie Barometr zawodów realizowane było równolegle do prowadzonego 

w całej Polsce (na mocy zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  

o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy) badania ilościowego pod nazwą Monitoring 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN). Decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, od roku 2020, z racji swojej komplementarności, badania te zostały 

połączone w jedno wspólne badanie pod nazwą Barometr zawodów. 

Barometr zawodów to krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na zawody. 

Metoda badania została wypracowana w Szwecji i Finlandii. „Barometr" jest badaniem 

jakościowym. Powstaje indywidualnie dla każdego powiatu w Polsce i opiera się na opinii 

ekspertów. Badanie odbyło się w siedzibie tutejszego Urzędu Pracy poprzez zorganizowanie 

spotkania panelu ekspertów (zgodnie z metodologią badania w skład panelu ekspertów 

wchodzą kluczowi pracownicy Urzędu Pracy). 

Do udziału w panelu zaproszeni zostali również przedstawiciele: Ochotniczego Hufca Pracy 

oraz Cechu Rzemiosł Różnych. Całość spotkania było moderowane przez pracowników 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. 
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Uczestnicy panelu oceniali, jak w nadchodzącym roku będzie zmieniać się zapotrzebowanie 

na pracowników w poszczególnych zawodach, oceniali kolejno zawody z klasyfikacji 

barometrowej, dopasowując zawód do jednej z pięciu kategorii: duża nadwyżka 

poszukujących pracy, nadwyżka poszukujących pracy, równowaga popytu i podaży, deficyt 

poszukujących pracy, duży deficyt poszukujących pracy. Przy ocenie zawodów uczestnicy 

panelu wykorzystują swoją indywidualną wiedzę i doświadczenie nabyte w pracy dodatkowo 

można posiłkować się danymi ze sprawozdawczości udostępnionej podczas panelu. 

Uczestnicy oceniają tylko te zawody, które występują na danym powiatowym rynku pracy. Po 

przeprowadzeniu panelu tworzony zostaje „Barometr zawodów” – plakat informujący  

o zawodach nadwyżkowych, zrównoważonych i deficytowych na terenie powiatu. Wyniki 

badania udostępnione zostały w dedykowanym serwisie internetowym 

http://barometrzawodow.pl 

9. Rolnictwo i ochrona środowiska 

Ochrona środowiska jest pojęciem niesłychanie szerokim, a jej różnorodne aspekty 

przekładają się między innymi na zadania zapisane w ustawach określających szczegółowe 

zadania do prowadzenia przez organy administracji publicznej - tak rządowej, jak  

i samorządowej. One, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, decydują o stanie 

wykorzystania oraz ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów. Uprawnienia, 

kompetencje i obowiązki organów administracji, w tym administracji powiatowej, w zakresie 

ochrony środowiska, zamieszczone są w wielu różnych aktach prawnych, ustawach oraz 

rozporządzeniach i zarządzeniach. Są to zadania o charakterze ponadgminnym, polegające 

na określaniu w decyzjach administracyjnych zakresu obowiązków dla podmiotów 

korzystających ze środowiska lub na nie oddziaływujących. Decyzje te są w przeważającej 

większości skierowane do prowadzących działalność gospodarczą, a w szczególnych 

przypadkach adresatem tych decyzji może być osoba fizyczna. Decyzje te dotyczą przede 

wszystkim spraw związanych z emisją gazów i pyłów do powietrza, wytwarzaniem  

i gospodarowaniem odpadami, czy ustalające dopuszczalny poziom hałasu do środowiska. 

Do starosty należy również realizacja zadań jako organu administracji geologicznej pierwszej 

instancji, które wykonywane są przez geologa powiatowego. 

Do zadań starosty należy także wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew  

i krzewów z gruntów stanowiących własność gmin, pełnienie nadzoru nad lasami 

niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych, 

wypłata ekwiwalentów dla rolników prowadzących uprawy leśne, prowadzenie rejestru 

zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów 

http://barometrzawodow.pl/


   Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2021 

 

 89 

 

prawa Unii Europejskiej oraz wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego czy 

rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości od 7,5 do 24,0 m. 

Do budżetu Powiatu w roku 2021 wpłynęły środki finansowe w wysokości  

195 155,80 złotych, w tym: 

a) 72 541,50 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych za 

przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ponoszonych 

przez przedsiębiorców,  

b) 1740 zł z tytułu opłat ponoszonych za wydanie kart wędkarskich,  

c) 120 384,30 zł z tytułu opłat ponoszonych za usunięcie drzew i krzewów w związku  

z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

d) 560 zł z tytułu opłat poniesionych za rejestrację jachtów i innych jednostek 

pływających o długości do 24 m. 

W roku 2021, w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla 

powiatu pszczyńskiego, wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 9680,00 zł na udzielenie 

pomocy finansowej na prowadzenie przedsięwzięć, polegających na usuwaniu  

i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu gmin Pszczyna i Miedźna. 

Pomimo wprowadzenia - ze względu na stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii, 

ogłoszonych z powodu epidemii COVID-19 - możliwości wstrzymania biegu terminów 

w postępowaniach administracyjnych, sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska były załatwiane terminowo i bez zbędnej zwłoki. 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska 

a) Pozwolenia zintegrowane 

Pozwolenie zintegrowane jest narzędziem regulującym środowiskowe warunki prowadzenia 

określonych rodzajów instalacji – wprowadzonym do wspólnotowego systemu prawnego 

Dyrektywą IPPC, wprowadzoną do prawa polskiego w ustawie Prawo ochrony środowiska. 

Jest wymagane dla instalacji, których prowadzenie, ze względu na rodzaj i skalę 

prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości.  

Na terenie powiatu pszczyńskiego do takich instalacji należą Ciepłownie w Woli, Suszcu  

i Pawłowicach, Zakłady Mięsne Silesia S.A. w Pszczynie, natomiast dla Gospodarstwa 

Drobiarskiego w Wiśle Małej pozwolenie zintegrowane zostało wydane w roku 2021. 

Ponadto starosta pszczyński decyzją z dnia 10 grudnia 2021 r. wygasił pozwolenie 
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zintegrowane dla instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 56,65 

MW, pracującej w Zakładzie Ciepłowniczym „Czeczott” w Woli. 

b) Pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza oraz na wytwarzanie odpadów 

dla instalacji, z których emisja odbywa się w sposób zorganizowany, czyli np. poprzez komin 

lub przy pomocy wentylacji mechanicznej, wprowadzanie substancji do powietrza wymaga  

z reguły pozwolenia. Należą do nich między innymi instalacje energetycznego spalania paliw 

stałych o mocy nominalnej wyższej niż 5 MW, spawalnie, lakiernie, zbiorniki materiałów 

sypkich o pojemności większej niż 50 m3, do oczyszczania ścieków, itp. W roku 2021 dla 

tego typu instalacji wydano jedno pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 

cztery decyzje zmieniające pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz 

dwie decyzje o cofnięciu pozwoleń. 

Eksploatacja instalacji, z której emisja gazów i pyłów do powietrza nie wymaga uzyskania 

pozwolenia jest możliwa, jeżeli dokona się zgłoszenia tego typu instalacji. W roku 2021 

przyjęto 7 zgłoszeń takich instalacji.  

Walka o czyste powietrze w Polsce spowodowała szereg zmian w przepisach, które 

wprowadziły nowe obowiązki zarówno dla produkujących, czy eksploatujących źródła ciepła, 

jak i dla zajmujących się obrotem paliwami stałymi. Przedsiębiorca, aby móc nabyć paliwo 

stałe, musi okazać sprzedawcy zaświadczenie od organu ochrony środowiska 

potwierdzające prowadzenie instalacji do spalania tego typu paliw. Dotyczy to instalacji  

o mocy powyżej 1 MW. W roku 2021 wydano 4 takie zaświadczenia. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada również obowiązek uzyskania przez wytwórcę 

odpadów, który w związku z eksploatacją instalacji, wytwarza odpady niebezpieczne w ilości 

powyżej 1 Mg/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg/rok, 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W roku 2021 wydano jedno takie pozwolenie. 

c) Zgłoszenia instalacji emitujących pola elektromagnetyczne 

Prowadzący instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których 

równoważna moc promieniowania izotropowa wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola 

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, ma obowiązek zgłosić ten 

fakt staroście. Zgłoszenie to powinno nastąpić przed rozpoczęciem jego eksploatacji. 

Starosta dokonuje badania zgłoszenia, czy spełnia ono wymogi określone rozporządzeniem 

Ministra Środowiska. W 2021 r. przyjęto 24 zgłoszenia dotyczące prowadzenia instalacji 

emitujących pola elektromedyczne.   
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d) Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

Starosta dokonuje identyfikacji terenów, na których mogło dojść do potencjalnego 

historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dzieje się to między innymi poprzez 

ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 

30 kwietnia 2007 r. oraz analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia 

zanieczyszczeniem gleby lub ziemi. Dane uzyskane z tych działań co dwa lata przekazuje 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 

Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód  

w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań 

remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 

Obecnie w rejestrach GDOŚ znajdują się trzy działki, na których doszło do zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi: (I) teren stacji PKN Orlen w Pszczynie, (II) rejon Potoku 

Goczałkowickiego w Goczałkowicach-Zdroju, (III) w sąsiedztwie transformatora należącego 

do TAURON Dystrybucja w Goczałkowicach-Zdroju. 

e) Osuwiska 

Do zadań starosty należy prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru, 

zawierającego określone informacje o tych terenach. W granicach powiatu pszczyńskiego 

wytypowano 63 obszary predysponowane do rozwoju ruchów masowych, ponadto określono 

dla 22 obszarów tereny zagrożone, w obrębie których występują przejawy ruchów masowych 

oraz zarejestrowano 161 osuwisk. Dla każdego z wyznaczonych terenów zagrożonych 

i osuwisk są sporządzone karty rejestracyjne. 

W roku 2021, jak w latach poprzednich, prowadzone były obserwacje terenów zagrożonych 

ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. Obserwacje te 

zlecono Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi 

Badawczemu w Krakowie. Dane wynikające z bieżących obserwacji pozwalają na 

podejmowanie przez starostwo działań w celu ograniczenia ryzyka osuwiskowego. Działania 

te dotyczą w szczególności wydawania opinii o projektach studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, czy też w wydawanych pozwoleniach na budowę. 

Starostwo udostępnia te dane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przekazuje 

wszystkim gminom z terenu powiatu.  

https://www.bip.powiat.pszczyna.pl/?id=6316&mode=0
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• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Na terenie Powiatu tylko niektóre gminy posiadają uchwalone plany zagospodarowania 

przestrzennego. W przypadku braku planu przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę dla 

zamierzenia budowlanego należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. W roku 2021 

przeprowadzono 428 postępowań uzgadniających warunki zabudowy dla planowanych 

inwestycji, w tym również dla inwestycji celu publicznego oraz wydano 4 opinie dla 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych 

ruchami masowymi ziemi. 

• Ustawa o odpadach 

Prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami jest 

obowiązany uregulować stan formalno-prawny takiej działalności poprzez uzyskanie 

stosownych zezwoleń. W 2021 roku wydano: 

a) jedno zezwolenie na zbieranie odpadów, 

b) jedną decyzję zmieniającą zezwolenie na zbieranie odpadów, 

c) dwie decyzje zmieniające zezwolenie na przetwarzanie odpadów, 

d) jedną decyzję o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, ustanowionego postanowieniem 

starosty, z tytułu prowadzenia zbierania odpadów i wniesionego przez posiadacza 

odpadów w formie depozytu.  

Przeprowadzono jedną kontrolę w zakresie stosowania i przestrzegania przez 

przedsiębiorców przepisów w ochronie środowiska w zakresie zbierania i przetwarzania 

odpadów. 

• Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych  

i innych substancji 

Starosta udziela zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu 

uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. 

W roku 2021 na terenie powiatu pszczyńskiego pracowały trzy instalacje, uczestniczące na 

podstawie wydanych przez starostę pszczyńskiego wyżej wymienionych zezwoleń: 

a) instalacja energetycznego spalania paliw prowadzona przez PGNiG Termika 

Energetyka Przemysłowa SA w Suszcu przy ulicy Piaskowej, 

b) instalacja energetycznego spalania paliw prowadzona przez PGNiG Termika 

Energetyka Przemysłowa SA w Pawłowicach przy ulicy Kruczej, 

c) instalacja energetycznego spalania paliw prowadzona przez Węglokoks Energia 

NSE Sp. z o.o., pracująca w Zakładzie Ciepłowniczym „Czeczott” w Woli przy 

ul. Kopalnianej. 
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W 2021 roku prowadzono postępowanie związane ze zmniejszeniem całkowitej mocy 

cieplnej instalacji na Woli, które w grudniu 2021 roku doprowadziło do złożenia przez 

prowadzącego tę instalację Węglokoks Energia NSE sp. z o.o wniosku o wygaśnięcie tego 

zezwolenia. Wydano również decyzje w sprawie raportu w zakresie udoskonaleń  

w metodyce monitorowania emisji CO2 z instalacji w Suszcu i Pawłowicach. 

• Ustawa o ochronie przyrody 

a) Zezwolenia na usuwanie drzew 

Do kompetencji starosty, w rozumieniu tej ustawy, należy wydawanie decyzji zezwalających 

na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gmin. W roku 2021: 

1) wydano 97 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów, 

2) przyjęto jedno zgłoszenie dot. usunięcia wywrotu (fot. 3) oraz jedno zgłoszenie dot. 

usunięcia złomu z gruntów stanowiących własność gmin, 

3) przeprowadzono 10 postępowań administracyjnych w sprawie zmiany wydanych 

zezwoleń na usunięcie drzew. 

W ramach procedur określonych w tego typu postępowaniach: 

1) przyjęto 11 informacji o wykonaniu nasadzeń zastępczych drzew na gruntach 

stanowiących własność gmin, 

2) przeprowadzono 17 postępowań administracyjnych w sprawie umorzenia gminom 

opłat za usunięcie drzew naliczonych w zezwoleniach starosty. 

 

b) Rejestry zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem 

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w 1973 roku, tzw. konwencją waszyngtońską 

(CITES), mającymi na celu ograniczenia w handlu zwierzętami i roślinami zagrożonymi 

wyginięciem, przede wszystkim poprzez wymaganie zezwoleń na przewożenie ich przez 

granice państw oraz prowadzenie stosownych rejestrów przez organy administracji, starosta, 

właściwy ze względu na miejsce ich przetrzymywania, dokonuje rejestracji tych zwierząt. 

Wprowadzenie założeń konwencji do ustawy o ochronie przyrody powoduje, że posiadacz 

zwierzęcia z listy stanowiącej załącznik do rozporządzenia, zaliczonego wyłącznie do 

płazów, gadów, ptaków lub ssaków jest zobowiązany w ciągu 14 dni od nabycia do 

zgłoszenia go do rejestru. Posiadanie zwierząt, o których mowa powyżej, niewpisanych do 

przedmiotowego rejestru jest wykroczeniem. W roku 2021 przeprowadzono 107 postępowań 

z zakresu rejestracji zwierząt należących do ww. gatunków, tj.: 

a) wydano 47 zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt, 

b) rozpatrzono 58 wniosków dot. wykreślenia z rejestru zwierząt, 

c) rozpatrzono jedną decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego. 
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• Ustawa o transporcie kolejowym 

W razie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów  

i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne 

starosta, na wniosek zarządcy, wydaje decyzję o usunięciu drzew lub krzewów. Decyzję 

wykonuje zarządca. W 2021 roku przeprowadzono dwa postępowania  

z wniosku PKP S.A., przy czym w obu przypadkach nie wydano zezwolenia na usunięcie 

drzew.  

• Ustawa o lasach 

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa są nadzorowane przez starostę. 

Powierzchnia lasów prywatnych w roku 2021 w powiecie pszczyńskim wynosiła 554 ha. 

Podstawą prowadzenia gospodarki leśnej przez właścicieli lasów są dwa dokumenty, których 

opracowanie dla lasów prywatnych należy do starosty, są to:  

(I) uproszczony plan urządzenia lasu oraz (II) inwentaryzacja stanu lasu. Na podstawie tych 

dokumentów określa się zadania z zakresu gospodarki leśnej na okres 10 lat.  

W roku 2021 uproszczonym planem urządzenia lasu objęte były grunty leśne o powierzchni 

83,18 ha, natomiast dla 422,20 ha lasu, dla których została wykonana dokumentacja 

inwentaryzacyjna, obowiązywało 1256 decyzji starosty, określających zadania z zakresu 

gospodarki leśnej (w tym 8 wydanych w roku 2021). 

Część zadań starosty, wynikających z ustawy o lasach na podstawie porozumienia, 

wykonuje Nadleśnictwo Kobiór, a należą do nich między innymi: 

a) wyznaczanie i cechowanie drewna pozyskanego w lasach prywatnych, 

b) wydawanie właścicielom tych lasów zaświadczeń potwierdzających źródło 

pochodzenia drewna. 

W roku 2021 wydano 1387 zaświadczeń w związku z określonym w ustawie o lasach 

prawem pierwokupu gruntu leśnego przez Skarb Państwa, reprezentowany przez 

Nadleśniczego Lasów Państwowych. 

• Ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia 

Ustawa została wprowadzona w roku 2001. Umożliwiła ona rolnikom, jeszcze przed naszym 

wstąpieniem do Unii Europejskiej, przeznaczenie części swoich gruntów na zalesienie. 

W latach 2002-2003 w powiecie pszczyńskim zalesiono w ten sposób 10,9 ha gruntów 

rolnych. W 2021 roku przekazano rolnikom, jako comiesięczny ekwiwalent za wyłączenie 

gruntów  

z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, kwotę ogółem 27 234,84 złotych. Środki te są 

przekazywane do budżetu Powiatu przez ARiMR.  



   Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2021 

 

 95 

 

• Ustawa Prawo łowieckie  

a) Dzierżawa obwodów łowieckich polnych 

Na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego starosta wydzierżawia obwody łowieckie polne 

kołom łowieckim. Umowa zawierana jest na kres nie krótszy niż 10 lat. Wpłacony przez koła 

łowieckie czynsz dzierżawny starosta obowiązany jest rozliczyć między nadleśnictwami  

i gminami. W roku 2021 naliczono czynsze łowieckie dla kół łowieckich wydzierżawiających  

7 obwodów łowieckich, znajdujących się w granicach powiatu pszczyńskiego. Wysokość 

czynszów dzierżawnych za rok gospodarczy 2021/2022 wyniosła 8316,55 zł brutto, z czego 

6761,42 zł netto przekazano na konta gmin (UM Pszczyna, UG Pawłowice, UG Suszec, UG 

Goczałkowice-Zdrój, UG Miedźna, UM Żory, UM Czechowice-Dziedzice, UG Bestwina, UG 

Wilamowice, UM Brzeszcze, UG Bojszowy, UM Strumień, UG Zebrzydowice, UM Jastrzębie 

Zdrój), a 899,59 zł netto przekazano na konto Nadleśnictwa Kobiór, Ustroń i Rybnik. 

b) Zezwolenia na utrzymanie chartów i ich mieszańców 

Na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę chartów lub utrzymywać charty rasowe 

lub ich mieszańców starosta, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub 

utrzymywania, wydaje zezwolenia. W 2021 roku wydano 2 takie zezwolenia. 

• Ustawa o rybactwie śródlądowym 

a) Karty wędkarskie 

Warunkiem niezbędnym uprawiania wędkarstwa w Polsce jest posiadanie karty wędkarskiej, 

którą wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania. Kartę może otrzymać osoba, która 

złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu 

ryb przed komisją egzaminacyjną. Kartę wędkarką wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat, 

natomiast kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat. W roku 

2021 wydano 174 karty wędkarskie. 
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Zdjęcie 14. Wędkarze zrzeszeni w Kole PZW nr 44 Pszczyna 

b) Społeczna Straż Rybacka Powiatu Pszczyńskiego 

Aktywnie działa Społeczna Straż Rybacka Powiatu Pszczyńskiego powołana uchwałą Rady 

Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2001 roku nr XXX/179/2001. Komendanta SSR 

powołuje starosta. W 2021 roku funkcję Komendanta Powiatowego pełnił Józef Symonowicz, 

a w Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pszczyńskiego działało 96 strażników, 

zrzeszonych w sześciu kołach. Działalność Społecznej Straży Rybackiej polega w głównej 

mierze na zwalczaniu kłusownictwa, zapobieganiu dewastacji brzegów rzek i jezior, jak 

również na ochronie cennych składników przyrodniczych (ochrona roślin, zwierząt, grzybów) 

oraz prowadzeniu zajęć edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży. W roku 2021 Powiat 

doposażył strażników działających w Kole nr 2 w Pszczynie w sprzęt za kwotę 2046,16 zł 

(latarki, lornetka, czołówki). 

• Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 

Jedną z istotnych zmian, jakie wprowadziła w roku 2020 ww. ustawa jest brak konieczności 

rejestracji jednostek przeznaczonych do połowu amatorskiego ryb o długości 

nieprzekraczającej 7,5 m. Obecnie obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkich jachty  

i inne jednostki pływające o długości co najmniej 7,5 m lub o mocy silnika co najmniej 15 kW. 

W systemie REJA 24 w roku 2021 rozpatrzono 7 wniosków o rejestrację jachtów i innych 

jednostek pływających o długości do 24 m. 
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• Prawo geologiczne i górnicze  

a) Koncesje 

Starosta jest organem administracji geologicznej, a zadania należące do jego kompetencji 

wykonuje geolog powiatowy. Do zadań tych należy między innymi udzielanie koncesji na 

wydobywanie kopalin ze złóż metodą odkrywkową, bez użycia środków strzałowych, jeżeli 

obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,  

a wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3. W powiecie 

pszczyńskim na podstawie koncesji z dnia 24.11.2012 r. znak: RO.V.6522.13.20212, 

udzielonej przez starostę pszczyńskiego, prowadzone jest wydobycie kopaliny ilastej ze 

złoża „Łąka” przez Zakład Ceramiki Budowlanej s.c. Cegielnia „Łąka”. W 2021 roku opłata 

eksploatacyjna za wydobytą kopalinę wyniosła 2534 zł, wpływ z tytułu opłat (w 60% stanowi 

dochód gminy, a w 40% dochód NFOŚiGW). 

 

 

Zdjęcie 15: Odkrywka kopaliny ilastej złoża Łąka 

b) dokumentacje geologiczne 

W roku 2021 wykonano następujące działania związane z dokumentacjami geologicznymi: 

a) przeprowadzono 21 postępowań w sprawie zatwierdzania i przyjmowania zgłoszeń 

projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych, 

b) zgromadzono 24 dokumentacje geologiczne w ramach prowadzonego powiatowego 

archiwum geologicznego, 
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c) wydano 4 opinie dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych. 

• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 

W roku 2021 udzielono 12 informacji o środowisku i jego ochronie. 

• Rolnictwo 

Powiat Pszczyński aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na 

rzecz rolnictwa. W 2021 roku zorganizowano we współpracy z Gminą Pawłowice dożynki 

gminno-powiatowe. W uroczystym świętowaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów  

i instytucji z powiatu pszczyńskiego, działacze społeczni, rolnicy, licznie zgromadzeni 

mieszkańcy. Podczas dożynek wręczono także wyróżnienia starosty pszczyńskiego – Żubry 

Pszczyńskie osobom szczególnie zasłużonym dla rolnictwa powiatu pszczyńskiego. 

10. Architektura i budownictwo 

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w imieniu starosty 

pszczyńskiego wydaje m.in. pozwolenia na budowę i rozbiórkę, przyjmuje zgłoszenia robót 

budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz wydaje zezwolenia 

na realizację inwestycji drogowych. W 2021 roku Wydział Architektury i Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Pszczynie prowadził 3531 spraw.  

Złożonych zostało: 

a) 1499 wniosków o pozwolenie na budowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę 

obiektów budowlanych, 

b) 75 wniosków o pozwolenie na rozbiórkę, 

c) 1374 zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 

d) 583 wniosków w pozostałym zakresie. 

W 2021 r. w powiecie pszczyńskim wydano łącznie 1529 decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub rozbiórkę, w tym 604 decyzje o pozwoleniu na budowę 712 nowych obiektów 

budowlanych tj.; 

• 529 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

• 38 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

• 23 obiektów użyteczności publicznej, 

• 40 budynków gospodarczych i inwentarskich, 

• 25 budynków przemysłowych i magazynowych, 

• 9 obiektów infrastruktury transportu, 

• 30 rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
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• 3 budynków zamieszkania zbiorowego, 

• 15 obiektów wyżej niewymienionych. 

Wydano 5 decyzji na realizację inwestycji drogowej. Ponadto przyjęto łącznie 105 zgłoszeń 

dotyczących budowy sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz 

elektroenergetycznych.  

11. Zarządzanie kryzysowe i sprawy obywatelskie 

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonuje Wydział Zarządzania Kryzysowego 

i Spraw Obywatelskich.  

Podejmowane w roku 2021 działania miały na celu doskonalenie oraz rozwijanie struktur 

zarządzania kryzysowego poprzez zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowywanie 

do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie  

w przypadku występowania sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie 

zasobów infrastruktury. 

 

Zdjęcie 16: Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych w hali POSiR 

Rok 2021, to również był rok pandemiczny. Według danych uzyskanych z Państwowego 

Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tychach w 2021 roku na COVID-19 zachorowało 

4045 mieszkańców powiatu pszczyńskiego, z czego 73 osoby zmarły. W celu 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby Powiat Pszczyński we współpracy ze 

Szpitalem Powiatowym w Pszczynie uruchomił Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych, 

pierwotnie zlokalizowany na hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie, 
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następnie przed ośrodkiem, w budynkach modułowych. W powiatowym punkcie wykonano 

ponad 33 000 szczepień. 

W ramach walki z epidemią powiat koordynował również redystrybucję środków 

dezynfekcyjnych oraz maseczek przekazanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 

Otrzymano i rozdysponowano ponad 43 200 maseczek przeznaczonych dla mieszkańców, 

1624 butelki z płynem dezynfekcyjnym, 3000 gogli oraz innych środków ochrony osobistej 

(rękawice nitrylowe, przyłbice). 

W celu doskonalenia oraz rozwijania struktur zarządzania kryzysowego w 2021 roku 

zorganizowano i przeprowadzono 3 szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego dla pracowników starostwa oraz członków Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, w których wzięło udział niemal 70 osób. Zorganizowano również szkolenie 

specjalistyczne dla interwentów wsparcia psychologicznego z terenu powiatu. 

W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych na terenie powiatu zwołano 5 posiedzeń 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, z których 3 dotyczyły ujawnienia na 

naszym terenie 2 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Wisła Mała. 

Na pozostałych posiedzeniach poruszano m.in. tematy sytuacji epidemiologicznej, działań 

związanych z organizacją i funkcjonowaniem Punktu Szczepień Powszechnych oraz 

omówiono zadania i zasady użycia sił i środków Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które w godzinach pracy starostwa 

obsługiwane jest przez pracowników wydziału, natomiast po godzinach pracy urzędu, w dni 

wolne oraz świąteczne przez dyżurnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Pszczynie, na bieżąco zapewniało przepływ informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego. Ponad 400 ostrzeżeń i informacji meteorologicznych oraz hydrologicznych, 

informacji o niebezpiecznych zjawiskach, jak również informacji o jakości powietrza na 

bieżąco przesyłano do określonych jednostek z terenu powiatu pszczyńskiego oraz 

publikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, jak i na 

stronie internetowej powiatu. Realizowano również inne zadania na rzecz zarządzania 

kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności wskazane w wytycznych wojewody 

śląskiego. 

W zakresie problematyki bezpieczeństwa prowadzono szeroką współpracę  

z powiatowymi służbami ratowniczymi oraz administracją powiatową i gminną, a także 

jednostkami organizacyjnymi powiatu, współuczestnicząc w różnych formach wymiany 

informacji oraz doskonaleniu współdziałania w warunkach różnorodnych zagrożeń. 

W 2021 roku odbyły się 3 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
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Pszczyńskiego, na których analizowano stan bezpieczeństwa przedstawiony przez policję  

i straż pożarną oraz omawiano głównie aktualną sytuację epidemiczną na terenie powiatu, 

jak i poruszano tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, w tym 

bezpieczeństwem rowerzystów. Z budżetu Komisji został sfinansowany zakup materiałów 

odblaskowych, współfinansowano wykonanie ulotki „7 zasad bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym” oraz ulotki „ABC Konsumenta”. 

Działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców obejmowały również zadania  

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 

Problematyka zadań obronnych prowadzona w Wydziale Zarządzania Kryzysowego  

i Spraw Obywatelskich to dziedzina, w ramach której Powiat Pszczyński realizował  

i koordynował powierzone przez wojewodę śląskiego zagadnienia do przygotowania do 

działania administracji powiatowo-gminnej w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa. W zakresie realizacji powyższych zadań w 2021 r. opracowano oraz wprowadzono 

do stosowania nowy „Plan operacyjny funkcjonowania powiatu pszczyńskiego w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Przeprowadzono 

również kilka szkoleń obronnych dla ponad 120 osób – wykonawców planów obronnych. 

W 2021 roku Powiat Pszczyński przeprowadził kwalifikację wojskową, w ramach której 

Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu pszczyńskiego orzekła o zdolności do czynnej 

służby wojskowej w stosunku do 776 mężczyzn. 91% osób przebadanych przez Powiatową 

Komisją Lekarską otrzymało kat. A – zdolny do czynnej służby wojskowej.  

W ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłat 

świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego 

utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka do powiatu wpłynęły 

2 decyzje wojewody śląskiego o przyznaniu ww. świadczenia pieniężnego na łączną kwotę 

25 740 zł. Środki zostały przekazane w całości osobom wskazanym  

w decyzjach. 

Realizując zapisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - starosta pszczyński  

w 2021 roku wydał 15 decyzji na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy w celu 

ich pochowania na terenie powiatu. 

W celu realizacji ustawy o rzeczach znalezionych starosta pszczyński w 2021 roku do Biuro 

Rzeczy Znalezionych przyjął 71 powiadomień o zagubieniu rzeczy na terenie powiatu. 

W 2021 r. starosta pszczyński pełnił nadzór w stosunku do 329 organizacji pozarządowych, 

w tym: 
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a) 151 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (w tym OSP), 

b) 50 fundacji, 

c) 46 uczniowskich klubów sportowych, 

d) 40 stowarzyszeń zwykłych, 

e) 42 klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie 

przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.  

Z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2021 roku udzielono pomocy finansowej dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie w wysokości 60 000 zł z 

przeznaczeniem na wydatki bieżące obejmujące zapewnienie możliwości reagowania na 

zagrożenia występujące na terenie powiatu pszczyńskiego oraz poprawę zdolności 

funkcjonalno-technicznych komendy w tym zakresie.  

Podobną pomoc przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w wysokości 50 

000 zł na rzecz zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej oraz 8 000 zł na 

nagrody dla funkcjonariuszy za szczególne osiągnięcia w służbie. 

Wsparcia udzielono również Gminie Nowy Targ w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na 

pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców miejscowości Nowa Biała. 

Ze środków powiatowych za kwotę 2 300 zł zakupiono także na kolejny rok system e-Remiza 

zapewniający wsparcie w organizacji powiatowego systemu ratowniczo-gaśniczego. System 

wykorzystywany jest we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 

powiatu pszczyńskiego. 

11.1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych odpowiedzialny za zapewnienie 

przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w roku 2021 przeprowadził 3 

zwykłe postępowanie sprawdzające oraz przygotowywał dokumentację niezbędną do 

wydania przez starostę 3 upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone”. Do zadań pełnomocnika należała m.in. organizacja oraz przeprowadzenie 

szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych. Na bieżąco prowadzona była ewidencja 

dokumentów niejawnych. Wykonano wszelkie czynności związane z nadzorem nad ich 

prawidłowym sporządzaniem i obiegiem. 

Celem usprawnienia pracy na stanowisku do spraw obronnych starosta pszczyński udzielił 

akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego wydzielonego stanowiska 

komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych  

o klauzuli „zastrzeżone” w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. 



   Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2021 

 

 103 

 

12. Organizacja pracy Starostwa i obsługa mieszkańców  

12.1. Organizacja Starostwa Powiatowego w Pszczynie 

Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz 

jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy. 

Zasady organizacji pracy starostwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa 

Powiatowego w Pszczynie, który uchwalany jest przez Zarząd Powiatu. Regulamin  

w szczególności określa takie kwestie, jak zasady kierowania starostwem, organizacja 

starostwa z opisem zadań wszystkich wydziałów, referatów, obowiązki starostwa wobec 

rady, zasady redagowania i tryb opracowania aktów prawnych, zasady podpisywania pism 

i decyzji, organizację prac kancelaryjnych, organizację kontroli zarządczej.  

Strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Pszczynie określa schemat 

organizacyjny, który przedstawia tabela nr 23. 

Tabela nr 23. Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pszczynie  
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12.2. Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Pszczynie 

W Starostwie Powiatowym w Pszczynie na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnione były 

152 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosi 150,625 etatów. W ciągu roku przeprowadzono 

nabór na 7 wolnych stanowisk urzędniczych powstałych w wyniku ruchów kadrowych 

związanych głównie z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron (m.in. ze 

względu na przejście pracowników na emeryturę). 

Mając na uwadze zmiany w przepisach prawnych, udział pracowników Starostwa 

Powiatowego w szkoleniach był niezbędnym elementem pracy, gdyż przekładał się 

bezpośrednio na podniesienie standardów obsługi mieszkańca, a także na profesjonalny 

sposób załatwienia spraw przez wykwalifikowaną kadrę. Pracownicy administracji 

samorządowej mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji między innymi poprzez: 

a) udział w szkoleniach, seminariach oraz webinariach dotyczących zagadnień 

związanych ze zmieniającymi się rozporządzeniami czy ustawami; w 2021 roku  

w pracownicy starostwa skorzystali łącznie z 68 wyżej wymienionych form 

podnoszenia kwalifikacji (głównie on-line),  

b) udział w licznych, bezpłatnych: webinarach, szkoleniach on-line, szkoleniach 

orgaznizowanych przez np. Związek Powiatów Polskich, 

c) korzystanie ze studiów podyplomowych i/lub szkoleń dofinansowanych ze 

środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – z tej możliwości skorzystało  

12 pracowników starostwa.  

12.3. Obsługa mieszkańców  

W celu sprawnej obsługi mieszkańców funkcjonuje w urzędzie Punkt Obsługi Klienta, którego 

zadaniem jest pomoc w załatwianiu spraw, udzielaniu wszelkich informacji, wydawanie 

stosownych druków i formularzy, pomoc w obsłudze elektronicznego systemu kolejkowego. 

W czasie trwającej pandemii Starostwo Powiatowe w Pszczynie prowadziło nieprzerwaną 

obsługę klientów, a na parterze obok Punktu Obsługi Klienta zostało przygotowane specjalne 

pomieszczenie do indywidualnego załatwiania spraw. W 2021 roku do elektronicznego 

systemu obiegu dokumentów wpłynęło 58 013 pism. W celu poprawy obsługi mieszkańców 

pracownicy wszystkich wydziałów wzięli udział w szkoleniu z zakresu profesjonalnej obsługi 

klienta, przeprowadzono również badanie opinii klientów.  
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12.4. Kontrola zewnętrzna 

W Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbyło się łącznie 5 kontroli zewnętrznych, które 

objęły:  

a) przebudowę ulicy Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do 

drogi krajowej nr 1, 

b) kompleksową gospodarkę finansową Powiatu Pszczyńskiego za okres od 1 stycznia 

2017 do 16 lipca 2021, 

c) realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID-19”, 

d) ochronę przeciwpożarową, 

e) wykorzystanie środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań nałożonych 

ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945). 

12.5. Jednostki organizacyjne powiatu 

W celu realizacji istotnych zadań działają następujące jednostki organizacyjne powiatu: 

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie 

b) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie 

c) Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie 

d) Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie 

e) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie  

f) Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie 

g) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli 

h) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie 

i) Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie  

j) Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie 

k) Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Ostoja” w Pszczynie 

l) Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie 

m) Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie 

n) Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

o) Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie 

Jednostki organizacyjne powiatu kształtują zatrudnienie w ramach swoich struktur. 

Kształtowanie zatrudnienia oraz udział pracowników w szkoleniach, niezbędnych do 

realizacji zadań, przedstawia tabela nr 24.  
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Tabela nr 24: Poziom zatrudnienia oraz udział w szkoleniach pracowników 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pszczyńskiego. 

Lp. Jednostka 

organizacyjna 

Powiatu 

Pszczyńskiego 

Poziom 

zatrudnienia 

w przeliczeniu 

na pełne etaty 

stan na dzień 

31.12.2021 r. 

Kształtowanie 

zatrudnienia 

w trakcie 

 2021 r. 

Udział pracowników w: 

szkoleniach 

indywidual-

nych (liczba 

szkoleń) 

szkoleniach w ramach 

Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego (liczba 

szkoleń/kursów/studiów 

podyplomowych) 

1. Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w 
Pszczynie 

13,88 Liczba nowo 
zatrudnionych: 
2 osoby 
Liczba 
zwolnionych: 
0 osób 

8 brak 

2. Centrum Wsparcia 
Dziecka i Rodziny 
„Przystań” w 
Pszczynie 

14,50 Liczba nowo 
zatrudnionych: 
2 osoby 
Liczba 
zwolnionych: 
2 osoby 

19 brak 

3 Centrum Wsparcia 
Dziecka i Rodziny 
„Ostoja” w 
Pszczynie 

6,00 Liczba nowo 
zatrudnionych: 
0 osób 
Liczba 
zwolnionych: 
0 osób 

3 brak 

4. Organizator 
Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej w 
Pszczynie 

9,50 Liczba nowo 
zatrudnionych: 
1 osoba 
Liczba 
zwolnionych: 
1 osoba 

13 brak 

5. Powiatowy Zarząd 
Dróg w Pszczynie 

24,00 Liczba nowo 
zatrudnionych: 
0 osób 
Liczba 
zwolnionych: 
0 osób 

2 2 

6. Powiatowy Urząd 
Pracy w Pszczynie 

40,00 Liczba nowo 
zatrudnionych: 
7 osób 
Liczba 
zwolnionych: 
5 osób 

58 brak 

7. Powiatowy 
Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w 
Pszczynie 

11,00 Liczba nowo 
zatrudnionych: 
1 osoba 

7 brak 
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Lp. Jednostka 

organizacyjna 

Powiatu 

Pszczyńskiego 

Poziom 

zatrudnienia 

w przeliczeniu 

na pełne etaty 

stan na dzień 

31.12.2021 r. 

Kształtowanie 

zatrudnienia 

w trakcie 

 2021 r. 

Udział pracowników w: 

szkoleniach 

indywidual-

nych (liczba 

szkoleń) 

szkoleniach w ramach 

Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego (liczba 

szkoleń/kursów/studiów 

podyplomowych) 

Liczba 
zwolnionych: 
1 osoba 

8. Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna w 
Pszczynie 

26,00 Liczba nowo 
zatrudnionych: 
5 osób 
Liczba 
zwolnionych: 
3 osoby 

9 brak 

9. Powiatowe 
Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej w 
Pszczynie  

10,81 Liczba nowo 
zatrudnionych:  
1 osoba 
Liczba 
zwolnionych:  
2 osoby 

13 brak 

10 Powiatowy Zespół 
Szkół nr 1 im. gen. 
Józefa Bema w 
Pszczynie 

83,00 Liczba nowo 
zatrudnionych: 
7 osób 
Liczba 
zwolnionych: 
7 osób 

230 brak 

11

. 

Powiatowy Zespół 
Szkół nr 2 im. 
Karola Miarki w 
Pszczynie 

159,09 Liczba nowo 
zatrudnionych: 
8 osób 
Liczba 
zwolnionych: 
9 osób 

80 brak 

12

. 

Powiatowy Zespół 
Szkół nr 3 
Specjalnych w 
Pszczynie 

85,34 Liczba nowo 
zatrudnionych: 
0 osób 
Liczba 
zwolnionych: 
0 osób 

49 brak 

13

. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcą-
cych w Pszczynie 

54,05 Liczba nowo 
zatrudnionych: 
9 osób 
Liczba 
zwolnionych: 
10 osób 

43 brak 

14

. 

Zespół Szkół 
Zawodowych 
i Ogólnokształcą-
cych w Woli 

18,94  Liczba nowo 
zatrudnionych: 
1 osoba 

13 brak 
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12.6. Nieodpłatna pomoc prawna 

Od 2016 roku powiaty zajmują się organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty,  

w których mieszkańcy otrzymują taką pomoc, znajdują się na terenie każdej z gmin powiatu 

pszczyńskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy. 

W 2021 r. udzielono 1354 porady prawne w całym powiecie pszczyńskim, z czego: 

• 446 porad w punkcie zlokalizowanym w Pszczynie, 

• 343 porad w punkcie zlokalizowanym w Pawłowicach, 

• 98 porad punkcie zlokalizowanym w Kobiórze, 

• 95 porad w punkcie zlokalizowanym w Suszcu, 

• 152 porady w punkcie zlokalizowanym w Goczałkowicach-Zdroju, 

• 220 porad w punkcie zlokalizowanym w Woli. 

Z uwagi na panujące obostrzenia związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym 

z COVID-19, sposób oraz forma udzielanych porad dostosowywana była do obowiązujących 

w danym czasie zaleceń. Od stycznia 2021 roku do 2 lipca porady prawne były udzielane za 

pomocą środków porozumiewania się na odległość. Natomiast od 5 lipca  

w związku ze spadkiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z Zarządzeniem Starosty 

Pszczyńskiego wznowiono stacjonarne udzielanie porad jednocześnie z zachowaniem 

możliwości udzielania porad telefonicznie. W grudniu 2021 r. ponownie wprowadzono 

szczególne zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego. W tym czasie porady prawne i obywatelskie odbywały się tylko 

Lp. Jednostka 

organizacyjna 

Powiatu 

Pszczyńskiego 

Poziom 

zatrudnienia 

w przeliczeniu 

na pełne etaty 

stan na dzień 

31.12.2021 r. 

Kształtowanie 

zatrudnienia 

w trakcie 

 2021 r. 

Udział pracowników w: 

szkoleniach 

indywidual-

nych (liczba 

szkoleń) 

szkoleniach w ramach 

Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego (liczba 

szkoleń/kursów/studiów 

podyplomowych) 

Liczba 
zwolnionych: 
1 osoba 

15

. 

Samodzielny 
Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej 
w Pszczynie 

4,75 Liczba nowo 
zatrudnionych: 
0 osób 
Liczba 
zwolnionych: 0 
osób 

brak brak 
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i wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, komunikator 

internetowy, e-mail) z innych miejsc niż lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W 2021 r. ogłoszono 

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej 

z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie 

powiatu pszczyńskiego w 2022 r.   

13. Sport i kultura 

13.1. Sport 

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Pszczyńskiego. Ośrodek zarządza czterema obiektami sportowymi: halą sportową, boiskiem 

piaskowym, siłownią zewnętrzną oraz kompleksem sportowym „Moje Boisko-ORLIK 2012”. 

Wszystkie obiekty położone są w bezpośrednim sąsiedztwie. Usytuowanie w odległości 

kilkuset metrów od Centrum Przesiadkowego w Pszczynie daje możliwość korzystania z 

dobrodziejstw Ośrodka sportowcom i kibicom także z innych miejscowości. Obiekty cieszą 

się dużą popularnością wśród sportowych grup powiatu pszczyńskiego. Do godziny 15.00 

z obiektów korzystają uczniowie czterech pszczyńskich szkół: Liceum Ogólnokształcącego 

im. B. Chrobrego, Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema, Powiatowego Zespołu 

Szkół nr 2 im. K. Miarki oraz Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka. Na obiektach 

POSiR swoje mecze i turnieje rangi powiatowej, wojewódzkiej i krajowej rozgrywają m.in. 

zawodnicy i zawodniczki UKS Centrum Pszczyna przy POSiR Pszczyna, UKS Plesbad 

Pszczyna oraz MKS Iskra Pszczyna. 

Ośrodek realizuje swoje zadania statutowe poprzez organizowanie bądź 

współorganizowanie zawodów w 20 dyscyplinach sportowych, a także prowadzenie ligowych 

rozgrywek amatorskich, sekcji sportowych, współzawodnictwa szkolnego, organizowanie 

innych form aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców powiatu, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ośrodek dba i zarządza parkingami oraz  

przyległymi terenami zielonymi.   
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Zdjęcie 17. Klubowe Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Futsalu 

W 2021 roku z naszych obiektów skorzystały w sumie 43 482 osoby. 

Na tę liczbę składają się: 16 931 osób (hala sportowa), 2 490 osób (antresola – sala fitness), 

22 625 osób („Moje Boisko – ORLIK 2012”), 1 436 osób (boiska piaskowe). Powyższe liczby 

obejmują uczestników wszystkich zajęć (lekcje wychowania fizycznego, treningi, zajęcia 

fitness, zawody, turnieje, itp.). Nie uwzględniają natomiast kibiców oraz osób korzystających  

z Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych, który funkcjonował w hali Powiatowego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie w okresie od 27 kwietnia do 31 lipca 2021 roku.  

Z tego powodu, przez ponad trzy miesiące hala sportowa była wyłączona z organizacji 

imprez, a wydarzenia odbywały się na boiskach, co ma odzwierciedlenie w ilości 

organizowanych imprez oraz liczbie uczestników.   
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Tabela nr 25: Imprezy organizowane, współorganizowane lub odbywające się  

w obiektach POSiR Pszczyna w 2021 roku 

Imprezy organizowane, 

współorganizowane lub odbywające 

się w obiektach POSiR Pszczyna 

  

nazwa imprezy dyscyplina ilość 

uczestników 

styczeń   

1/8 Finału Mistrzostw Śląska Kadetek siatkówka 80 

Minisiatkówka Kinder+Sport siatkówka 50 

Iskierka CUP piłka nożna 150 

XXII Halowy Turniej Piłki Nożnej 

Młodzików 

piłka nożna 100 

 razem 380 

luty   

Klubowe Mistrzostwa Powiatu 

Pszczyńskiego w Futsalu – Turniej 

Finałowy 

futsal 240 

Turniej Siatkówki Młodziczek siatkówka 50 

I Liga Śląska Siatkówki Kobiet siatkówka 30 

Śląska Liga Kadetek siatkówka 30 

 razem 350 

marzec   

I Liga Śląska Siatkówki Kobiet siatkówka 30 

I Liga Śląska Siatkówki Kobiet siatkówka 30 

 razem 60 

kwiecień (punkt szczepień w hali)   

Ekstraliga Badmintona badminton 40 

PALP piłka nożna 240 

 razem 280 

maj (punkt szczepień w hali)   

PALP piłka nożna 670 

Puchar Ligi PALP piłka nożna 230 

Otwarte Mistrzostwa Śląska  

w Siatkówce Plażowej Kobiet 

siatkówka 44 

 razem 944 

czerwiec (punkt szczepień w hali)   
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Imprezy organizowane, 

współorganizowane lub odbywające 

się w obiektach POSiR Pszczyna 

  

nazwa imprezy dyscyplina ilość 

uczestników 

Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty 

Pszczyńskiego 

regaty 50 

PALP piłka nożna 450 

Puchar Ligi PALP piłka nożna 60 

 razem 560 

lipiec (punkt szczepień w hali)   

XII Turniej Piłki Nożnej Plażowej  

o Puchar Ziemi Pszczyńskiej 

piłka nożna 100 

Otwarte Mistrzostwa Śląska  

w Siatkówce Plażowej Mężczyzn 

siatkówka 40 

 razem 140 

Sierpień    

VII Turniej Piłki Nożnej Oldbojów piłka nożna 100 

XX Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Starosty Pszczyńskiego 

piłka nożna 140 

Klubowe Mistrzostwa Powiatu 

Pszczyńskiego w Piłce Nożnej – 

eliminacje  

piłka nożna 190 

Klubowe Mistrzostwa Powiatu 

Pszczyńskiego w Piłce Nożnej – 

Turniej Finałowy  

piłka nożna 120 

PALP piłka nożna 180 

 razem 730 

wrzesień   

Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej  

w Badmintonie 

badminton 80 

PALP piłka nożna 720 

 razem 800 

październik   

Turniej Siatkówki: Babskie Granie  siatkówka 40 

Międzynarodowy Festiwal Badmintona badminton 160 

II Otwarty Turniej Pickleballa pickleball 35 

I Liga Śląska Siatkówki Kobiet siatkówka  60 
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Imprezy organizowane, 

współorganizowane lub odbywające 

się w obiektach POSiR Pszczyna 

  

nazwa imprezy dyscyplina ilość 

uczestników 

Śląska Liga Młodziczek siatkówka 100 

PALP piłka nożna 780 

Śląska Liga Juniorek siatkówka 60 

Grand Prix Pszczyny w Tenisie 

Stołowym 

tenis stołowy 55 

 razem 1290 

listopad   

PALP piłka nożna 180 

Mecze: UKS Centrum (I Liga) siatkówka 120 

Grand Prix w Futsalu futsal 140 

Turniej Badmintona WSzW  

w Katowicach 

badminton 20 

Młodzieżowa Liga Futsalu futsal 340 

Występ Kabaretu Skeczów Męczących 

W 

 500 

Śląska Liga Juniorek siatkówka 60 

Lotto Ekstraliga Badmintona badminton 40 

III Turniej Grand Prix w Badmintonie badminton 90 

 razem 1490 

grudzień   

Klubowe Mistrzostwa Powiatu 

Pszczyńskiego w Futsalu – eliminacje 

futsal 600 

Mikołajkowy Turniej Badmintona badminton 80 

Akademia Młodych Orłów piłka nożna 40 

Młodzieżowa Liga Futsalu futsal 270 

Liga Futsalu Pszczyna – Suszec – 

Goczałkowice 

futsal 180 

 razem 1170 

 ogółem 2021 8194 
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Tabela nr 26: Wykorzystanie obiektów Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Pszczynie w 2021 roku 

Wykorzystanie obiektów Powiatowego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie 

 

Nazwa obiektu Ilość korzystających osób 

Hala sportowa 16 931 

Antresola – sala fitness   2490 

Boiska piaskowe   1436 

Kompleks sportowy „Moje Boisko – ORLIK 

2012” 

22 625 

Razem 43 482 

Sukcesy UKS Centrum działającego przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji  

w Pszczynie: 

1) Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla zawodników, trenerów i innych osób 

osiągających wysokie wyniki sportowe otrzymały zawodniczki: Martyna Witczak, 

Paulina Duda, Karolina Szyszka, Zuzanna Jacek, Justyna Parko, Nadia 

Książkiewicz oraz Marta Szajer-Widawska; 

2) Nagrodę Burmistrza Pszczyny za osiągnięte wyniki sportowe otrzymała trener 

Agnieszka Szczypka; 

3) Wyróżnienia Burmistrza Pszczyny za osiągnięte wyniki sportowe otrzymały 

zawodniczki: Nadia Książkiewicz, Justyna Parko, Natalia Szmukier oraz trenerzy: 

Joanna Pyrek i Jarosław Płachno; 

4) 7. miejsce w Mistrzostwach Polski w Siatkówce Plażowej Młodziczek, srebrny 

medal Województwa Śląskiego w Siatkówce Plażowej Młodziczek oraz brązowy 

medal w Młodzieżowym Pucharze Bałtyku (J. Parko i N. Książkiewicz); 

5) 7. i 9. miejsce w Mistrzostwach Śląska w Siatkówce Plażowej Kadetek  

(N. Szmukier/N. Książkiewicz oraz K. Pluta/M. Buras); 

6) 7. miejsce w Mistrzostwach Śląska w Siatkówce Plażowej Młodziczek  

(M. Rajca/M. Staszewska); 

7) 2. miejsce w turnieju siatkówki plażowej Młoda Plaża Open (K. Pluta/M. Buras); 

8) 4. miejsce seniorek w I Lidze Śląskiej Kobiet oraz awans do turnieju finałowego  

o Mistrzostwo Śląska Kobiet; 

9) 9. miejsce juniorek w Śląskiej Lidze Juniorek i awans do ćwierćfinałów Mistrzostw 

Śląska; 
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10)  5. miejsce w Śląskiej Lidze Młodziczek; 

11)  awans do półfinału Mistrzostw Śląska w Minisiatkówce „czwórek” Kinder+Sport; 

12)  awans do półfinału Mistrzostw Śląska w Minisiatkówce „trójek” Kinder+Sport; 

13)  awans do finału Mistrzostw Śląska w Minisiatkówce „dwójek” Kinder+Sport; 

14)  zawodniczki Zuzanna Jacek i Karolina Szyszka wypożyczone do MKS Dąbrowa 

Górnicza zajęły 7. miejsce w Mistrzostwach Polski w Siatkówce; 

15)  Paulina Duda wypożyczona do TS Stal-Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec zajęła  

6. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych w Piłce Siatkowej,  

3. miejsce w Mistrzostwach Śląska Juniorek Młodszych (kadetek) oraz 5. miejsce  

w Mistrzostwach Województwa Śląskiego Juniorek w Siatkówce Plażowej; 

16)  Zuzanna Jacek wypożyczona do MKS Dąbrowa Górnicza zdobyła 

Wicemistrzostwo Województwa Śląskiego w Siatkówce Juniorek; 

17)  Karolina Szyszka wypożyczona do MKS Dąbrowa Górnicza zdobyła brązowy 

medal Mistrzostw Województwa Śląskiego w Siatkówce Juniorek; 

18) Mistrzostwo Śląska w Siatkówce Plażowej Seniorek zdobyła Marta Szajer –  

Widawska. 

 

Zdjęcie 18: Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” przy POSiR Pszczyna 

13.2. Kultura 

W 2021 r. Powiat Pszczyński był organizatorem następujących wydarzeń kulturalnych: 

1) Koncerty plenerowe w ramach projektu „Przesiądź się na kulturę”; 

2) Wystawy malarstwa i fotografii w Centrum Przesiadkowym w ramach projektu 

„Przesiądź się na kulturę”; 

3) Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych „Żubrowisko”; 
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4) Nagrody Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury; 

5) Zupa Wigilijna. 

 

Zdjęcie 19: Koncert uczniów Ogniska Muzycznego w Pszczynie - „Przesiądź się na 
kulturę” 

Ponadto zorganizowano następujące uroczystości o charakterze patriotycznym: 

1) Obchody rocznicy Marszu Śmierci; 

2) Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskich; 

3) Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

4) Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej; 

5) Obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Dodatkowo Powiat Pszczyński był współorganizatorem ponad 20 przedsięwzięć  

o charakterze powiatowym. Należały do nich m.in.: 

1) współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

2) współorganizacja wydania płyt CD zespołu Koziguar; 

3) współorganizacja wydania teledysku zespołu Shelter oraz Taint; 

4) współorganizacja drugiej edycji festiwalu Śląskie Miraże Art Fest; 

5) współorganizacja II Pszczyńskiego Festiwalu Nauki;  

6) współorganizacja z Pszczyńską Grupą Motocyklową wystawy podsumowującej 10 lat 

pszczyńskiego Motoserca; 

7) współorganizacja projektu „Ecie, pecie – zabawy z tradycją dla dzieci”; 
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8) współorganizacja z Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej „Spotkań pod 

Brzymem”; 

9) współorganizacja ze Stowarzyszeniem Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego 

w Pszczynie jubileuszu 65-lecia działalności Ogniska Muzycznego w Pszczynie; 

10)  współorganizacja V Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach.  

Starosta pszczyński objął swoim patronatem kilkanaście inicjatyw. Należały do nich m.in.: 

1) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;  

2) Turniej Noworoczny w badmintonie; 

3) Filmy o tematyce rowerowej; 

4) V Rodzinny Biegu Charytatywny w Jankowicach;  

5) Gala „Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej”. 

W 2021 r. przyznano Statuetkę Żubra Pszczyńskiego w dziedzinie kultury i sztuki dla: 

Zespołu Śpiewaczego „Mizerowianki” za 30 lat promowania kultury muzycznej wśród 

Mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, dla Chóru „Pogodna Jesień” za 25 lat promowania 

kultury muzycznej wśród Mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, dla Haliny Gryszko za 

wieloletnią pracę na rzecz upowszechniania kultury i edukacji artystycznej wśród 

Mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego (wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu).  

Przyznano Żubra Starosty Pszczyńskiego dla Koła Łowieckiego „Bażant”  

z Miedźnej za 50 lat pielęgnowania tradycji i obyczajów łowieckich oraz służbę na rzecz 

przyrody ziemi pszczyńskiej. 

W ramach serii wydawniczej „Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej” wydano pracę „Łączy nas 

muzyka. W 65-lecie Ogniska Muzycznego w Pszczynie”. Było to 17. wydawnictwo w ramach 

ww. cyklu. 

Wydano publikację pokonferencyjną pt. „Rola i zadania kół łowieckich w zarządzaniu 

środowiskiem przyrodniczym”. 

Powiat Pszczyński wydał album „Charakter Doliny Górnej Wisły”. Publikacja zawiera 

dziesiątki fotografii krajobrazów, roślinności i zwierząt autorstwa znakomitych fotografów 

przyrody Artura Jurkowskiego oraz Michała Piekarskiego. Dzięki nim wspólnie poznaliśmy 

urzekające swoim pięknem bogactwo przyrodnicze Doliny Górnej Wisły. 

W 2021 r. w Centrum Przesiadkowym odbywały się plenerowe koncerty muzyczne  

w ramach projektu „Przesiądź się na kulturę”, można było również zobaczyć wystawy 

malarskie i fotograficzne.  
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W ubiegłym roku rozpoczęła się realizacja projektu „Prawda o Auschwitz”, którego celem 

było wsparcie szkół w pielęgnowaniu pamięci o Auschwitz, poznawanie przez uczestników 

miejsc pamięci, rozmowy z mieszkańcami, którzy pamiętają te wydarzenia. Adresatami 

zaproszenia byli uczniowie oraz nauczyciele wszystkich poziomów klas szkół 

ponadpodstawowych oraz klas ósmych szkół podstawowych.  

Przyznano Nagrody Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla: 

1. Jacka Cisło – za dwukrotne pierwsze miejsce w ogólnopolskich konkursach 

fotograficznych oraz wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Królewskie 

Towarzystwo Fotograficzne Tajlandii – wniosek złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich 

w Brzeźcach; 

2. Zuzanny Piech – za wygraną w odcinku z zespołem „Pectus” w programie telewizyjnym 

„Szansa na sukces” oraz udział w finale „Szansa na sukces. Opole 2021.”– wniosek 

złożony przez Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie; 

3. Sławomira Pastuszki – za całokształt działań w zakresie upowszechniania i ochrony 

kultury - wniosek złożony przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną;  

4. Szymona Pałyza – za całokształt pracy artystycznej i muzycznej w roku 2020 – wniosek 

złożony przez Pszczyńskie Centrum Kultury;  

5. Chóru Parafialnego Semper Communio za całokształt działalności, jubileusz 25-lecia – 

wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju; 

6. Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie” – za upowszechnianie kultury, twórczości artystycznej, 

za całokształt działalności - wniosek złożony przez Gminę Miedźna; 

7. Regionalnego Zespołu Śpiewaczego Studzieńczanie – za prezentowanie tradycji 

śpiewaczych i folklorystycznych regionu pszczyńskiego i cieszyńskiego - wniosek złożony 

przez Pszczyńskie Centrum Kultury; 

8. Zespołu Hard Rockets za zajęcie 1. miejsca w Turbo Top AntyRadia oraz 

zakwalifikowanie się do występu podczas 29. Finału WOŚP. 

Wyróżnione osoby i podmioty w minionym roku kalendarzowym wykazały się znaczącymi 

dokonaniami w zakresie upowszechniania kultury, twórczości artystycznej, edukacji 

kulturalnej oraz innej działalności służącej upowszechnianiu kultury i sztuki w powiecie 

pszczyńskim.  

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, w trybie art. 19a Ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zrealizowano 8 zadań publicznych, na 

których cel Powiat Pszczyński przekazał łącznie 8 000,00 zł, w tym:  
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1) zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

w których udział wzięło około 900 osób, w tym m.in.: 

a) organizacja imprezy artystycznej w ramach finału WOŚP w Kobiórze przez 

Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna; 

b) organizacja XVII Festiwalu Muzyki Kameralnej „Musica da Chiesa” przez 

Pszczyńskie Towarzystwo Muzyczne „Con Fuoco”;  

c) organizacja spektaklu teatralnego dla dzieci „Nie taki święty Mikołaj” przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka; 

2) zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w których udział 

wzięło około 70 osób, w tym m.in.: 

a) realizacja projektu „Wstęp do odzyskiwania sprawności fizycznej i psychicznej po 

pandemii wirusa COVIS-19” przez Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku;  

b) realizacja projektu „Treningi piłkarskie z gwiazdą przez Ludowy Klub Sportowy 

Łąka”; 

c) organizacja 2 obozów sportowych dla dzieci przez Górniczy Klub Sportowy 

„Krupiński Suszec”; 

d) Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z zakresu jazda 

konna – hippika  przez Fundację Stajnia Standura. 

W 2021 r. ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Pszczyńskiego: 

1) konkurs w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

W powyższym zakresie zrealizowano 9 zadań publicznych, na których cel przekazano 

16.000,00 zł brutto. W zadaniach wzięło udział ponad 4000 osób. Były to m.in: 

a) Realizacja projektu” Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu pszczyńskiego 

spędzania wolnego czasu poprzez udział w wycieczkach związanych z dziedzictwem 

kulturalnym” przez Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Diablak” z Pszczyny; 

b) udział w inicjatywie kulturalnej mieszkańców powiatu przez uczestnictwo  

w ogólnopolskim przeglądzie chórów - projekt realizowany przez Stowarzyszenie 

Chór Mieszany „Lutnia” Pszczyna; 

c) organizacja VI Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Polska jest piękna” 

w Goczałkowicach-Zdroju przez „Przeciw Nicości” Stowarzyszenie Fotograficzne im. 

Mieczysława Wielomskiego; 

d) Wydanie książki „Pieśni ludowe i popularne z terenu Ziemi Pszczyńskiej” przez 

Związek Górnośląski Koło Suszec; 
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e) Realizacja projektu „Musical dla wszystkich” przez Stowarzyszenie „take tam…” 

im. Artystów Międzywojnia;  

2) konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  W powyższym 

zakresie zrealizowano 15 zadań publicznych, na których cel przekazano 35 000 zł 

brutto. W zadaniach wzięło udział ponad 1000 osób. Były to m.in.: 

a) tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzenia wolnego czasu poprzez 

uprawianie wspinaczki, realizowane przez Uczniowski Klub Sportowo - Turystyczny 

„Diablak" z Pszczyny; 

b) organizacja turniejów strzeleckich dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego przez 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie; 

c) realizacja projektu „Sportowa wiosna” przez Miejski Klub Sportowy Iskra Pszczyna; 

d) organizacja Międzynarodowego Festiwalu Badmintona przez Uczniowski Klub 

Sportowy Plesbad Pszczyna; 

e) organizacja zawodów sportowych „Halowy Turniej Mikołajkowy w piłce nożnej” dla 

dzieci zamieszkujących powiat pszczyński, projekt realizowany przez Ludowy Klub 

Sportowy Brzeźce; 

3) konkurs w zakresie turystyki i krajoznawstwa, na którego cel przekazano 5480 zł brutto. 

W zadaniach wzięło udział około 214 osób. Były to: 

a) tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzenia wolnego czasu poprzez 

uprawianie turystyki w formie wycieczek turystycznych realizowanych przez 

Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Diablak” z Pszczyny; 

b) organizacja spaceru po parku pszczyńskim z przewodnikiem przez Agencję 

Rozwoju i Promocji ziemi Pszczyńskiej.    

4) Na podstawie uchwał Rady Powiatu Pszczyńskiego udzielono dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie bądź roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, znajdujących się na terenie powiatu pszczyńskiego: 

a) udzielono dotacji w wysokości 15 000 zł Rzymskokatolickiej Parafii pw. Męczeństwa 

św. Jana Chrzciciele w Grzawie na dofinansowanie prac konserwatorskich 

polegających na fumigacji całego obiektu z uwzględnieniem części użytkowej oraz 

impregnacji więźby poddasza i wieży kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciele  

w Grzawie;  

b) udzielono dotacji w wysokości 8 000 zł Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg 

Śląski na rzecz PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci  

i Młodzieży w Rudołtowicach na dofinansowanie wykonania dokumentacji 



   Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2021 

 

 121 

 

konserwatorskiej polegającej na inwentaryzacji drzew w parku krajobrazowym przy 

zespole pałacowym w Rudołtowicach;  

c) udzielono dotacji w wysokości 8 000 zł Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach na dofinansowanie prac konserwatorskich  

i restauratorskich Ołtarza Matki Boskiej Różańcowej w kościele pw. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach; 

d) udzielono dotacji w wysokości 10 000 zł Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja  

w Łące na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych związanych  

z wykonaniem powłoki malarskiej pokrycia dachowego w kościele pw. św. Mikołaja  

w Łące; 

e) udzielono dotacji w wysokości 14 000 zł Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jakuba 

Starszego Apostoła w Wiśle Małej na dofinansowanie prac budowlanych polegających 

na modernizacji instalacji elektrycznej w kościele pw. św. Jakuba Starszego Apostoła  

w Wiśle Małej; 

f) udzielono dotacji w wysokości 5 000 zł Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Studzionce na dofinansowanie prac konserwatorskich 

plafonu-malowidła na stropie w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  

w Studzionce. 

13.3 Strona internetowa i media społecznościowe 

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Pszczynie www.powiat.pszczyna.pl dostarcza 

najważniejszych i sprawdzonych informacji o sposobie załatwiania spraw w starostwie oraz 

o działaniach podejmowanych przez Powiat Pszczyński. Ważnym narzędziem komunikacji 

z mieszkańcami są również media społecznościowe. Powiat Pszczyński prowadzi swoje 

strony/konta na Facebooku, Instagramie, Youtubie oraz Twitterze.  

Strona internetowa powiatu została w ubiegłym roku całkowicie przebudowana. Nowa wersja 

strony to łatwiejsze wyszukiwanie interesujących informacji, procedur związanych z 

załatwianiem spraw w Starostwie Powiatowym w Pszczynie czy pobieranie druków 

wniosków. Strona powstała w oparciu o standardy ułatwiające osobom ze szczególnymi 

potrzebami dostęp do publikowanych treści. Jest responsywna, co oznacza, że można 

swobodnie korzystać z niej zarówno na komputerze, jak i laptopie, smartfonie czy tablecie. 

Dopasowuje się ona automatycznie do rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym jest 

wyświetlana. 

Informacje zostały pogrupowane w czytelny sposób do zakładek. Najważniejszą częścią 

strony jest panel dla mieszkańca, tzw. „e-Urząd”, gdzie nasi mieszkańcy dowiedzą się jak 
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załatwić sprawę w starostwie, a w poszczególnych zakładkach „Pojazdy i kierowcy”, 

„Geodezja i gospodarka nieruchomościami”, „Drogi i pas drogowy” – znajdą szczegółowe 

opisy krok po kroku jak załatwić szereg spraw razem z załączonymi wzorami wniosków do 

pobrania. Klienci bezpośrednio z głównej strony przechodzą także do elektronicznych 

systemów rezerwacji wizyt.  

 

Zdjęcie 20: Nowa strona internetowa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. 

Na stronie internetowej starostwa w 2021 roku Biuro Rzecznika Prasowego zamieściło 

ponad 730 artkułów. Liczba wyświetleń poszczególnych artykułów waha się od 

kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy odsłon. Były to zarówno informacje o najważniejszych 

realizowanych przez Powiat inwestycjach, informacje o organizowanych dla mieszkańców 

spotkaniach, forach, wydarzeniach i innych inicjatywach, najważniejsze tematy 

podejmowane przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego oraz Radę Powiatu Pszczyńskiego. 

Zamieszczano również relacje zdjęciowe wraz z tekstami dotyczące szerokiej aktywności 

mieszkańców i działających na terenie powiatu grup, instytucji i organizacji, aktywnie 

włączających się w życie społeczne, kulturalne i sportowe powiatu pszczyńskiego. Na stronie 

systematycznie podawane były dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej w powiecie oraz 

ilości wykonanych szczepień przeciwko COVID-19 w Powiatowym Punkcie Szczepień 

Powszechnych w Pszczynie. Informacje zamieszczane na stronie Powiatu często 

publikowane są w lokalnych i regionalnych mediach.  
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Powiatowy Facebook, Instagram oraz Twitter to doskonała platforma komunikowania się, 

wymiany myśli z mieszkańcami, którzy chętnie reagują, udostępniają oraz komentują 

zamieszczane w tych mediach treści. Dla mieszkańców jest to także możliwość szybkiego 

uzyskania odpowiedzi na przesłane pytanie. Warto podkreślić skuteczność stron w mediach 

społecznościowych w docieraniu do mieszkańców. Średni zasięg postów w skali miesiąca na 

samym tylko Facebooku wynosi ok. 150 tysięcy. 

14. Pomoc konsumentom 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie w roku 2021 udzielił 2 504 porad  

w zakresie ochrony interesów konsumentów.  

Do rzecznika wpłynęło 273 pisemnych wniosków o poradę, pomoc prawną, pomoc  

w sporządzeniu pisma oraz o podjęcie interwencji. W oparciu o złożone wnioski Powiatowy 

Rzecznik Konsumentów w Pszczynie w roku 2021 prowadził 247 postępowań i opiniował  

6 projektów uchwał Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek na 

terenie powiatu. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie kontynuował współdziałanie z Urzędem 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej  

w Katowicach oraz Krajową Radą Rzeczników Konsumentów na bieżąco przekazując 

problemy w zakresie ochrony praw konsumentów. 

W roku 2021 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie skierował  

18 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art. 114 ustawy z dnia 16 lutego  

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na 

wystąpienie rzecznika. 

Sporządził również 2 zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,  

w sprawie podejrzenia stosowania w obrocie z konsumentami nieuczciwych praktyk 

rynkowych oraz 1 zawiadomienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.  

W ramach realizacji zadań w zakresie edukacji konsumenckiej, pomimo obowiązujących 

obostrzeń pandemicznych, w roku 2021 udało się zorganizować spotkania edukacji 

konsumenckiej z wychowankami Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie oraz  

z seniorami z Klubu Seniora przy Parafii Podwyższenia Krzyża św. i MB Częstochowskiej  

w Pszczynie. 

W trosce o dobro seniorów, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców powiatu 

pszczyńskiego, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie prowadził akcję edukacyjną 
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dla konsumentów pn. „Idę na pokaz”, zwracając się z apelem do konsumentów, którzy 

zamierzali skorzystać z zaproszeń na prezentację produktów i usług, aby przed pokazem 

odwiedzili biuro rzecznika i na hasło „Idę na pokaz” skorzystali z porad prawnych, które 

pozwolą ich uchronić przed niechcianym zakupem i utratą pieniędzy. W ramach porady 

prawnej konsumenci otrzymywali materiały edukacyjne - magnesy oraz wzór oświadczenia  

o odstąpieniu od umowy. W prowadzoną akcję, na prośbę rzecznika, włączyły się również 

miejscowe ośrodki pomocy społecznej.  

Przygotowano również broszurę edukacyjną „ABC Konsumenta”, w której w przystępny 

sposób przedstawione zostały m.in. prawa przysługujące klientom podczas sprzedaży 

stacjonarnej, na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, a także informacje dotyczące 

usług finansowych, telekomunikacyjnych i turystycznych. Pojawiły się również kwestie 

dotyczące reklamacji i związanych z nią terminów. 

W roku 2021 r. konsumenci z jednej strony na tyle dobrze oswoili się z pandemią COVID-19, 

że wrócili do swoich typowych zachowań, wskazać należy na dość duży ich udział w 

pokazach/prezentacjach produktów i usług, z drugiej zaś zauważyć wypada, że  

w sposób bardziej rozsądny i ostrożny podchodzili do zakupów w ogóle, zwracali przede 

wszystkim uwagę na przydatność towaru, jego dostępność i jakość. Wydaje się też,  

że w roku 2021 konsumenci częściej sprawdzali wiarygodność przedsiębiorców, w tym 

zwłaszcza weryfikując zapisy w dostępnych rejestrach CEIDG i KRS upewniali się, że firma 

istnieje i jakie ma opinie. 

W zakresie umów sprzedaży, które w roku 2021 w zdecydowanej większości zawierane były 

na odległość tj. w sklepach internetowych, problemy konsumenckie dotyczyły zwłaszcza 

terminu dostarczenia towaru, jego niedostarczenia, braku zwrotu ceny zakupu w związku  

z odstąpieniem od umowy, reklamacji towarów tj. odzieży, obuwia i sprzętu ogrodniczego 

oraz AGD i RTV. 

W zakresie usług turystycznych zgłaszane problemy standardowo dotyczyły nienależytego 

wykonania umowy, odwołanych lotów oraz uszkodzenia bagażu. 

W roku 2021 r. w związku z planowaną zmianą przepisów dot. prosumentów odnotowano 

znaczący wzrost spraw dotyczących umów na wykonanie instalacji fotowoltaicznych 

zwłaszcza terminu wykonania, nierzetelnych instalatorów i reklamacji niedziałających 

instalacji.  

W zakresie usług zgłaszane problemy dotyczyły zwłaszcza reklamacji usług remontowo-

budowlanych, co wiąże się z ogólnym trendem inwestowania przez konsumentów w dobie 

pandemii w remonty mieszkań i budowę domów. 
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Pomimo trwającej pandemii oraz wprowadzonych obostrzeń konsumenci w roku 2021 mieli 

nieograniczony dostęp oraz możliwość skorzystania z pomocy rzecznika tj. osobiście, 

mailowo i telefonicznie. 

15. Geodezja i gospodarka nieruchomościami 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w imieniu starosty 

pszczyńskiego prowadził Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny. W ramach obsługi 

wykonawców prac geodezyjnych przygotowano dokumentację dla 4624 zgłoszonych prac, 

co stanowi wzrost o 681 opracowań w stosunku do roku poprzedniego.  

W roku 2021 zweryfikowano i przyjęto do zasobu 4625 operatów technicznych będących 

wynikiem prac geodezyjnych, co stanowi wzrost o 679 opracowań w stosunku do roku 

poprzedniego. Przygotowano dokumenty dla 5101 wniosków o udostępnienie materiałów  

z ewidencji gruntów i budynków oraz dla 3949 wniosków o inne dokumenty, co stanowi 

wzrost o 1351 wniosków o udostępnienie materiałów z ewidencji gruntów i budynków oraz  

o 672 wniosków o inne dokumenty w stosunku do roku poprzedniego.  

W ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 11 495 zmian na podstawie aktów 

notarialnych, zawiadomień z sądów, decyzji administracyjnych, wniosków stron oraz innych 

dokumentów, co stanowi wzrost o 948 zmian w stosunku do roku poprzedniego. W rejestrze 

numerycznej mapy zasadniczej zmodyfikowano 180 553 obiektów na podstawie 

dostarczonej przez firmy geodezyjne dokumentacji, co stanowi wzrost o 46 025 obiektów  

w stosunku do roku poprzedniego. W ramach narad koordynacyjnych uzgodniono 

usytuowanie dla 394 projektów sieci uzbrojenia terenu, co stanowi wzrost o 119 uzgodnień  

w stosunku do roku poprzedniego.  

W ramach ochrony gruntów rolnych wydano 265 decyzji administracyjnych oraz 416 

postanowień, co stanowi wzrost o 36 decyzji i 91 postanowień w stosunku do roku 

poprzedniego. Wydano 15 decyzji dotyczących wykonania rekultywacji gruntu. 

W związku z prowadzeniem zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami wydano 

110 decyzji dotyczących odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego. Prowadzone były prace dotyczące komunalizacji mienia powiatu 

i w ramach tych prac ujawniono w księgach wieczystych 99 decyzji potwierdzających prawo 

powiatu do nieruchomości dla 190 działek oraz wydano 44 decyzje dotyczące 448 działek, 

oddając te nieruchomości w trwały zarząd jednostkom powiatowym.  

W ramach prac zleconych związanych z nadzorem nad majątkiem Skarbu Państwa 

prowadzono prace związane z regulacją prawa własności na rzecz województwa, powiatu, 
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gmin, składano wnioski o komunalizację majątku Skarbu Państwa (59 wniosków dotyczących 

130 działek), sporządzano dokumentację dotyczącą służebności gruntowych, zasiedzenia 

nieruchomości, obciążenia nieruchomości. W związku z nadzorem nad gruntami oddanymi  

w wieczyste użytkowanie obsługiwano 417 użytkowników wieczystych oraz w związku  

z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzono proces 

dla 964 byłych użytkowników wieczystych. Sporządzono i aktualizowano wykaz Krajowego 

Zasobu Nieruchomości, przygotowano deklaracje za podatek od nieruchomości. Wydano 61 

zezwoleń na wejścia w teren i dysponowanie nieruchomościami. Sporządzono 69 umów  

o dzierżawę gruntu i bezumowne korzystanie z nieruchomości. 

IV. Informacja o stanie mienia powiatu 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiat Pszczyński był właścicielem nieruchomości gruntowych 

o powierzchni 195,7282 ha oraz o łącznej wartości 63 246 650,06 zł (w tym zaliczono drogi 

powiatowe). W ciągu roku powierzchnia gruntów, co do których powiatowi przysługiwały 

prawa własności wzrosła o 53,5880 ha (o wartości 19 098 348,00 zł).  

Powiatowi Pszczyńskiemu przysługiwały prawa użytkowania wieczystego gruntów o łącznej 

powierzchni 0,8997 ha, ich wartość wynosiła 337 029 zł. Ilość gruntów  

w trakcie roku nie zmieniła się. 

Powiat Pszczyński posiadał prawa własności budynków o łącznej powierzchni  

57 237 m2 i wartości 72 728 861,13 zł. W trakcie roku 2021 wartość budynków zmalała  

o kwotę 512 808,90 zł. 

W 2021 r. Powiat Pszczyński nie nabywał i nie zbywał nieruchomości przez przeniesienie 

własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowych albo oddanie ich w użytkowanie wieczyste. Powiat Pszczyński nabywał 

nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe w wyniku stosownych decyzji administracyjnych. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiat Pszczyński posiadał 48 801 udziałów  

o wartości 4 880 100 zł w spółce Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Woli. W trakcie 

roku wielkość udziałów w spółce wzrosła o 10000 udziałów o wartości 1000000 zł. 

Powiat posiada także 562 udziały o wartości 281 000 zł w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi 

Pszczyńskiej Sp. z o.o. w Pszczynie.  
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V. Realizacja uchwał Rady Powiatu 

W 2021 roku Rada Powiatu Pszczyńskiego podjęła 86 uchwał. Sposób ich realizacji obrazuje 

poniższa tabela. 

Tabela nr 28: Uchwały Rady Powiatu w roku 2021 

l.p. 
data 

podjęcia 
uchwały 

numer  
uchwały 

przedmiot podjęcia uchwały 
 (dotyczy/ w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

1 27.01.2021 XXV/233/21 

wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Powiat Pszczyński umowy 
z Wojewodą Śląskim celem 
uzyskania dopłaty z Funduszu 
rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej  

3 marca 2021 r. podpisana 
została umowa z wojewodą 
śląskim, stanowiąca podstawę 
udzielenia dopłaty do 
finansowania linii 
komunikacyjnej U4 Pszczyna – 
Goczałkowice-Zdrój – 
Pszczyna, dla której powiat jest 
organizatorem.    

2 27.01.2021 XXV/234/21 

zmiany Uchwały Nr XIX/153/16 
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 22 czerwca 2016 r. w 
sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie 
Powiatu Pszczyńskiego, których 
właścicielem lub zarządzającym 
jest Powiat Pszczyński oraz 
warunków i zasad korzystania  
z tych przystanków  

Uchwałą zaktualizowano wykaz 
przystanków udostępnianych 
dla operatorów i przewoźników.   

3 27.01.2021 XXV/235/21 

zmiany Uchwały Nr XXIII/220/20 
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 25 listopada 2020 r. w 
sprawie ustalenia wysokości 
opłat za usunięcie i 
przechowywanie pojazdów oraz 
wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od usunięcia 
pojazdu w roku 2021   

W związku z rozstrzygnięciem 
nadzorczym wojewody 
śląskiego dokonano zmian  
w odniesieniu do zapisu 
określającego wysokość 
kosztów w przypadku 
odstąpienia od usunięcia 
pojazdu spowodowanych 
wydaniem dyspozycji usunięcia 
lub w trakcie usuwania 
pojazdu, jeżeli ustaną 
przyczyny jego usunięcia.  
Z uwzględnieniem powyższej 
zmiany pobierane są opłaty za 
usunięcie pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie.          

4 27.01.2021 XXV/236/21 

zmiany Uchwały Nr XXIV/227/20 
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2020 r.  
w sprawie udzielenia zgody na 
darowiznę nieruchomości 
położonej w obrębie 
ewidencyjnym Pszczyna, gmina 
Pszczyna  

Dokonano korekty omyłkowego 
zapisu dot. oznaczenia numeru 
działki ewidencyjnej 
przewidzianej do przekazania 
w formie darowizny na rzecz 
Gminy Pszczyna.  
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l.p. 
data 

podjęcia 
uchwały 

numer  
uchwały 

przedmiot podjęcia uchwały 
 (dotyczy/ w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

5 27.01.2021 XXV/237/21 

zmian budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego na 2021 rok  

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 

552/117/21 wprowadzone 

zostały zmiany w planie 

dochodów i wydatków budżetu.   

6 27.01.2021 XXV/238/21 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego na lata 2021-
2030   

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

7 24.02.2021 XXVI/239/21 

wystąpienia z apelem 
dotyczącym leczenia 
uzdrowiskowego 

Uchwałę przekazano 
Prezesowi Rady Ministrów, 
Ministrowi Zdrowia, 
Marszałkowi Województwa 
Śląskiego, Prezesowi 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz organom 
stanowiącym gmin z terenu 
naszego powiatu. W 
nawiązaniu do przesłanej 
uchwały wpłynęło pismo 
Ministerstwa Zdrowia 
informujące, iż resort dostrzega 
trudną sytuację lecznictwa 
uzdrowiskowego we wszystkich 
miejscowościach 
uzdrowiskowych, również  
w Goczałkowicach-Zdroju. 
Sytuacja branży uzdrowiskowej 
była przedmiotem posiedzenia 
Podzespołu ds. Uzdrowisk 
Trójstronnego Zespołu ds. 
Ochrony Zdrowia w grudniu 
2020 r. oraz marcu 2021 r., 
ministerstwo pozostaje także w 
kontakcie korespondencyjnym 
z przedstawicielami środowisk 
związanych z lecznictwem 
uzdrowiskowym, w tym Radą 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
oraz zarządem spółki 
Uzdrowisko Goczałkowice-
Zdrój. Zgłaszane propozycje 
rozwiązań mających na celu 
wsparcie sektora 
uzdrowiskowego są na bieżąco 
analizowane i konsultowane. 
Wspólnie z Narodowym 
Funduszem Zdrowia 
monitorowane są potrzeby 
związane z aktualną sytuacją, 
w ramach posiadanych 
kompetencji wprowadzane są 
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l.p. 
data 

podjęcia 
uchwały 

numer  
uchwały 

przedmiot podjęcia uchwały 
 (dotyczy/ w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

instrumenty finansowe 
pozwalające na 
zagwarantowanie placówkom 
medycznym stabilności w 
okresie epidemii COVID-19. 
Ponadto w piśmie zwrócono 
uwagę, że od marca 2021 r. 
zakłady lecznictwa 
uzdrowiskowego przyjmują 
pacjentów w zaostrzonym 
rygorze sanitarnym, a decyzja 
o wznowieniu turnusów 
uzdrowiskowych stanowi 
kolejny etap przywracania 
normalnego trybu leczenia i 
powrotu do realizacji świadczeń 
w pełnym zakresie, pomimo 
trwającej pandemii.            

8 24.02.2021 XXVI/240/21 

powierzenia Gminie Pawłowice 
zadania z zakresu utrzymania 
dróg publicznych  

W dniu 18 marca 2021 r. 
podpisane zostało 
porozumienie o powierzeniu 
Gminie Pawłowice zadania  
z zakresu wykaszania poboczy 
dróg powiatowych na terenie tej 
gminy.  

9 24.02.2021 XXVI/241/21 

przekazania środków 
finansowych dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pszczynie  
z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. „Wydatki bieżące 
związane z zapewnieniem 
możliwości reagowania na 
zagrożenia występujące na 
terenie powiatu pszczyńskiego 
oraz poprawa zdolności 
funkcjonalno-technicznych 
komendy w tym zakresie” 

Zgodnie z umową z dnia 24 
lutego 2021 r. przekazano 
środki finansowe w kwocie  
60 000 zł dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pszczynie na 
wydatki bieżące związane  
z zapewnieniem możliwości 
reagowania na zagrożenia 
występujące na terenie powiatu 
pszczyńskiego.     

10 24.02.2021 XXVI/242/21 

przekazania Staroście 
Pszczyńskiemu oraz 
Wojewodzie Śląskiemu do 
załatwienia skargi na 
działalność Wydziału 
Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w 
Pszczynie z dnia 12 lutego 2021 
r.  
 

Pismem przewodniczącego 
Rady Powiatu z dnia 25 lutego 
br. przesłana została 
skarżącemu podjęta uchwała 
przekazująca złożoną skargę 
do załatwienia staroście  
w części dotyczącej organizacji 
pracy i postępowania 
pracowników oraz wojewodzie 
śląskiemu w części dotyczącej 
stosowania Prawa 
budowlanego i pozostałych 
przepisów. Pismem z dnia 18 
marca 2021 r. poinformowano 
Radę Powiatu Pszczyńskiego  
o sposobie załatwienia skargi 
przez starostę pszczyńskiego. 
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l.p. 
data 

podjęcia 
uchwały 

numer  
uchwały 

przedmiot podjęcia uchwały 
 (dotyczy/ w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

Po dokonanej analizie 
stwierdzono, że ze względu na 
uwagi uogólnione, 
nieprecyzyjne, stanowiące 
opinie nie fakty, trudno uznać 
skargę za zasadną.Odniesienie 
się do pozostałych kwestii 
związanych ze stosowaniem i 
interpretacją przepisów 
pozostaje w ramach 
kompetencji wojewody 
śląskiego rozpatrującego 
skargę w tym zakresie.        

11 24.02.2021 XXVI/243/21 

zmian budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego na 2021 rok 
 
 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 566/122/21 
wprowadzone zostały zmiany  
w planie dochodów i wydatków 
budżetu. 

12 24.02.2021 XXVI/244/21 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego na lata 2021-
2030  
 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

13 24.02.2021 XXVI/245/21 

przyjęcia apelu wyrażającego 
obawy wobec planowanej przez 
Radę Ministrów zmiany  
w finansowaniu niektórych 
placówek ochrony zdrowia, 
skutkującej groźbą utraty 
płynności finansowej Szpitala 
Pediatrycznego w Bielsku-Białej 

Uchwała przesłana została 
Prezesowi Rady Ministrów, 
Ministrowi Zdrowia, posłom na 
Sejm RP z okręgu wyborczego 
nr 27, senatorom województwa 
śląskiego z okręgu wyborczego 
nr 78 i 79, wojewodzie 
śląskiemu oraz gminom 
naszego powiatu. W 
odpowiedzi przekazanej przez 
Ministra Zdrowia 
poinformowano, że 
świadczenia udzielane 
świadczeniobiorcom do 
ukończenia 18. roku życia 
wyłączono z finansowania  
w formie ryczałtu systemu 
zabezpieczenia na mocy 
dokonanej w grudniu 2020 r. 
nowelizacji przepisów, zgodnie 
z którą świadczenia 
dedykowane dzieciom zostały 
objęte pozalimitowym 
finansowaniem przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Jednocześnie mając na 
uwadze, iż zmiana sposobu 
finansowania powyższych 
świadczeń (ze względu na 
obecną sytuację epidemiczną) 
spowodowała umniejszenie 
środków finansowych 
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l.p. 
data 

podjęcia 
uchwały 

numer  
uchwały 

przedmiot podjęcia uchwały 
 (dotyczy/ w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

przeznaczonych dla szpitali 
pediatrycznych, Minister 
Zdrowia w dniu 9 lutego 2021 r. 
wydał rozporządzenie 
gwarantujące tym placówkom 
zachowanie dotychczasowego 
poziomu środków 
otrzymywanych z Narodowego 
Funduszu Zdrowia w 2020 roku 
nawet w przypadku, gdy  
z powodu ograniczeń  
w udzielaniu świadczeń 
spowodowanych epidemią, nie 
zrealizują pełnej kwoty 
zobowiązań. Ponadto w piśmie 
poinformowano, że ustawa o 
Funduszu Medycznym pozwala 
na „bezlimitowe” finansowanie 
świadczeń dla dzieci 
(zrealizowanych ponad limit, 
tzw. nadwykonań).                 

14 24.03.2021 XXVII/246/21 

przyjęcia Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2021-2023  

Działania ujęte w Programie 
Rozwoju Pieczy Zastępczej są 
na bieżąco realizowane.  

15 24.03.2021 XXVII/247/21 

określenia zadań, na które 
przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2021 roku 

Środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznane 
powiatowi w 2021 roku 
wydatkowane są na realizację 
zadań określonych w uchwale.   

16 24.03.2021 XXVII/248/21 

zmiany Uchwały Nr XXIV/226/20 
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2020 r.  
w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 
powiatu pszczyńskiego na rok 
2021 

Od 26 marca 2021 r. 
obowiązywał zmieniony rozkład 
godzin pracy aptek na 2021 
rok. 

17 24.03.2021 XXVII/249/21 

rozpatrzenia skargi z dnia 15 
marca 2021 r. na działalność 
Dyrektora Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 im. Karola Miarki  
w Pszczynie, Dyrektora Zespołu 
Szkół nr 3 Specjalnych im. 
Janusza Korczaka w Pszczynie 
oraz Dyrektora Powiatowego 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej  
w Pszczynie   

Pismem Przewodniczącego 
Rady Powiatu Pszczyńskiego 
poinformowano skarżącego  
o sposobie załatwienia skargi.   

18 24.03.2021 XXVII/250/21 

zmian budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego na 2021 rok  

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 
580/127/21 wprowadzone 
zostały zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu.   
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l.p. 
data 

podjęcia 
uchwały 

numer  
uchwały 

przedmiot podjęcia uchwały 
 (dotyczy/ w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

19 24.03.2021 XXVII/251/21 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego na lata 2021-
2030       

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

20 24.03.2021 XXVII/252/21 

zmiany Uchwały Nr 
XXXIII/245/17 Rady Powiatu 
Pszczyńskiego z dnia 27 
września 2017 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania 
dotacji z budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, znajdującym się na 
terenie Powiatu Pszczyńskiego  

W oparciu o zmienioną 
uchwałę określającą zasady 
udzielania dotacji do prac 
prowadzonych w obiektach 
zabytkowych na terenie 
naszego powiatu 
przeprowadzony został w 2021 
roku nabór wniosków  
o dofinansowanie powyższych 
prac.    

21 21.04.2021 XXVIII/253/21 

zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w 2021 roku     

W dniu 17 czerwca 2021 r. 
podpisano umowę na 
zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego w kwocie 
4 000 000 zł na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu. 
Umowa zawarta została  
z bankiem wyłonionym po 
przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia 
publicznego.   

22 21.04.2021 XXVIII/254/21 

zmian budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego na 2021 r. 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 604/132/21 
wprowadzone zostały zmiany  
w planie dochodów i wydatków 
budżetu.    

23 21.04.2021 XXVIII/255/21 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego na lata 2021-
2030   

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich.  

24 26.05.2021 XXIX/256/21 

powierzenia Gminie Pawłowice 
zadania z zakresu właściwości 
Powiatu Pszczyńskiego    

W dniu 5 lipca 2021 r. 
podpisane zostało 
porozumienie o powierzeniu 
Gminie Pawłowice zadania 
obejmującego opracowanie 
dokumentacji projektowej  
w związku z przebudową 
systemu odwodnienia w 
centrum Pawłowic.  

25 26.05.2021 XXIX/257/21 

zmiany Uchwały Nr XXIV/226/20 
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2020 r.  
w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 
powiatu pszczyńskiego na rok 
2021      

Od 1 czerwca 2021 r. 
obowiązywał zmieniony rozkład 
godzin pracy aptek oraz 
harmonogram dyżurów 
nocnych na 2021 rok. 
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l.p. 
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podjęcia 
uchwały 
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przedmiot podjęcia uchwały 
 (dotyczy/ w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

26 26.05.2021 XXIX/258/21 

rozpatrzenia skargi z dnia 7 
maja 2021 r. na działalność 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pszczynie 

Pismem Przewodniczącego 
Rady Powiatu Pszczyńskiego 
skarżący poinformowany został 
o sposobie załatwienia skargi.     

27 26.05.2021 XXIX/259/21 

przekazania środków 
finansowych na nagrody dla 
policjantów z Komendy 
Powiatowej Policji w Pszczynie 
za szczególne osiągnięcia  
w służbie  

Na podstawie porozumienia  
z dnia 7 czerwca 2021 r. 
przekazano środki finansowe w 
kwocie 8 000 zł na nagrody dla 
funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji w Pszczynie.           

28 26.05.2021 
       
XXIX/260/21 

przekazania środków 
finansowych na 
współfinansowanie zakupu 
samochodu służbowego  
w wersji nieoznakowanej dla 
Komendy Powiatowej Policji  
w Pszczynie  

Zgodnie z umową z dnia 7 
czerwca 2021 r. przekazana 
została kwota 50 000 zł na 
współfinansowanie zakupu 
samochodu służbowego dla 
Komendy Powiatowej Policji  
w Pszczynie.      

29 26.05.2021 XXIX/261/21 

udzielenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac 
konserwatorskich plafonu-
malowidła na stropie w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Studzionce  
 

Na podstawie umów z dnia 31 
maja oraz 30 czerwca 2021 r. 
przekazane zostały dotacje (w 
łącznej kwocie 60 000 zł) na 
dofinansowanie prac 
konserwatorskich, 
restauratorskich i robót 
budowlanych w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Studzionce, 
kościele pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w 
Pielgrzymowicach, kościele pw. 
św. Mikołaja w Łące, kościele 
pw. św. Jakuba Starszego 
Apostoła w Wiśle Małej, 
kościele pw. Męczeństwa św. 
Jana Chrzciciela w Grzawie 
oraz zespole pałacowym w 
Rudołtowicach.  
 

30 26.05.2021 XXIX/262/21 

udzielenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac 
konserwatorskich i 
restauratorskich Ołtarza Matki 
Boskiej Różańcowej w kościele 
pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w 
Pielgrzymowicach  

31 26.05.2021 XXIX/263/21 

udzielenia dotacji celowej na 
dofinansowanie wykonania 
dokumentacji konserwatorskiej 
polegającej na inwentaryzacji 
drzew w parku krajobrazowym 
przy zespole pałacowym  
w Rudołtowicach  

32 26.05.2021 XXIX/264/21 

udzielenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac 
konserwatorskich i robót 
budowlanych związanych  
z wykonaniem powłoki 
malarskiej pokrycia dachu  
w kościele pw. św. Mikołaja  
w Łące  

33 26.05.2021 XXIX/265/21 

udzielenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac 
budowlanych polegających na 
modernizacji instalacji 
elektrycznej w kościele pw. św. 
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Jakuba Starszego Apostoła  
w Wiśle Małej  

34 26.05.2021 XXIX/266/21 

udzielenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac 
konserwatorskich polegających 
na fumigacji całego obiektu  
z uwzględnieniem części 
użytkowej oraz impregnacji 
więźby poddasza i wieży 
kościoła pw. Męczeństwa św. 
Jana Chrzciciela w Grzawie  

35 26.05.2021 XXIX/267/21 

zmian budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego na 2021 rok 
 
 
 

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 
625/138/21 wprowadzone 
zostały zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu. 

36 26.05.2021 XXIX/268/21 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego na lata 2021-
2030  

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich.  

37 23.06.2021 XXX/269/21 

udzielenia Zarządowi Powiatu 
Pszczyńskiego wotum zaufania 
za 2020 rok       

Po zakończeniu debaty nad 
raportem o stanie Powiatu 
Pszczyńskiego za 2020 rok 
udzielone zostało Zarządowi 
Powiatu Pszczyńskiego wotum 
zaufania za 2020 rok.             

38 23.06.2021 XXX/270/21 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
Powiatu Pszczyńskiego wraz ze 
sprawozdaniem rocznym  
z wykonania budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego za 2020 rok  

Po rozpatrzeniu sprawozdania 
z wykonania budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego za 2020 rok 
Rada Powiatu udzieliła 
Zarządowi Powiatu 
absolutorium z tego tytułu.    

39 23.06.2021 XXX/271/21 

absolutorium dla Zarządu 
Powiatu Pszczyńskiego z tytułu 
wykonania budżetu Powiatu za 
2020 rok  

40 23.06.2021 XXX/272/21 

powierzenia gminom Pawłowice 
i Suszec zimowego utrzymania 
dróg powiatowych  

W dniu 6 września 2021 r. 
podpisano porozumienia 
określające warunki realizacji 
przez gminy Pawłowice  
i Suszec zadań z zakresu 
zimowego utrzymania dróg 
powiatowych.     

41 23.06.2021 XXX/273/21 

wyrażenia zgody na przejęcie 
zadania publicznego 
Województwa Śląskiego  
w zakresie zarządzania drogami  

W dniu 30 czerwca 2021 r. 
podpisane zostało 
porozumienie regulujące 
zasady realizacji zadania  
z zakresu zarządzania drogami 
wojewódzkimi na terenie 
naszego powiatu w okresie od 
1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 
2024 r. 
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42 23.06.2021 XXX/274/21 

określenia zadań, na które 
przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2021 roku   

W ramach środków 
zaplanowanych na realizację 
zadań wynikających z ustawy  
o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych 
dokonano przeniesienia,  
z przeznaczeniem na zadanie 
związane z podjęciem 
działalności gospodarczej, 
rolniczej lub w formie 
spółdzielni socjalnej oraz 
dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych  
w turnusach rehabilitacyjnych.  

43 23.06.2021 XXX/275/21 

zmian budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego na 2021 rok  

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 642/143/21 
wprowadzone zostały zmiany  
w planie dochodów i wydatków 
budżetu.    

44 23.06.2021 XXX/276/21 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego na lata 2021-
2030  

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich.    

45 23.06.2021 XXX/277/21 

udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Nowy Targ z 
przeznaczeniem na pomoc dla 
poszkodowanych w pożarze 
mieszkańców miejscowości 
Nowa Biała  

Zgodnie z umową z dnia 1 lipca 
2021 r. przekazana została 
Gminie Nowy Targ pomoc 
finansowa w wysokości  
10 000 zł, z przeznaczeniem 
dla mieszkańców 
poszkodowanych w pożarze.    

46 25.08.2021 XXXI/278/21 

zwolnienia dyrektora szkoły  
z realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych  
 
 

Pani Małgorzata Bara p.o. 
dyrektora Zespołu Szkół 
Zawodowych  
i Ogólnokształcących w Woli 
zwolniona została z realizacji 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć.    

47 25.08.2021 XXXI/279/21 

zmiany Uchwały Nr XXIV/226/20 
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2020 r.  
w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 
powiatu pszczyńskiego na rok 
2021   

Od 1 września 2021 r. 
obowiązywał zmieniony rozkład 
godzin pracy oraz 
harmonogram dyżurów 
nocnych aptek na 2021 rok.  
 

48 25.08.2021 XXXI/280/21 

zmiany Uchwały Nr XIX/153/16 
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 22 czerwca 2016 r. w 
sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie 
Powiatu Pszczyńskiego, których 
właścicielem lub zarządzającym 
jest Powiat Pszczyński oraz 

Uchwalą zaktualizowano wykaz 
przystanków udostępnianych 
dla operatorów i przewoźników.    
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warunków i zasad korzystania  
z tych przystanków         

49 25.08.2021 XXXI/281/21 

zmiany statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Pszczynie  

Na podstawie uchwały nadano 
nowe brzmienie zapisowi 
statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Pszczynie 
regulującemu kwestie zbywania 
aktywów trwałych SPZOZ, 
oddawania ich w dzierżawę, 
najem, użytkowanie lub 
użyczenie.    
 

50 25.08.2021 XXXI/282/21 

udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Kobiór do przedsięwzięć 
polegających na usuwaniu  
i unieszkodliwianiu odpadów 
zawierających azbest z terenu 
gminy Kobiór 

W dniu 2 września 2021 r. 
podpisano umowy dot. 
przekazania gminom Kobiór, 
Miedźna, Pszczyna i Suszec 
pomocy finansowej (w łącznej 
kwocie 15 400 zł) do 
przedsięwzięć polegających na 
usuwaniu i unieszkodliwianiu 
odpadów zawierających 
azbest.    
  
  

51 25.08.2021 XXXI/283/21 

udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Miedźna do 
przedsięwzięć polegających na 
usuwaniu i unieszkodliwianiu 
odpadów zawierających azbest 
z terenu gminy Miedźna  

52 25.08.2021 XXXI/284/21 

udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Pszczyna do 
przedsięwzięć polegających na 
usuwaniu i unieszkodliwianiu 
odpadów zawierających azbest 
z terenu gminy Pszczyna  

53 25.08.2021 XXXI/285/21 

udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Suszec do 
przedsięwzięć polegających na 
usuwaniu i unieszkodliwianiu 
odpadów zawierających azbest 
z terenu gminy Suszec   

54 25.08.2021 XXXI/286/21 

zmian budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego na 2021 rok  

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 
678/152/21 wprowadzone 
zostały zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu.  

55 25.08.2021 XXXI/287/21 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego na lata 2021-
2030  

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich.    

56 29.09.2021 XXXII/288/21 

dokonania oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Pszczynie za 2020 rok  

W oparciu o przedstawiony 
raport o sytuacji SPZOZ 
dokonano oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej. 
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l.p. 
data 

podjęcia 
uchwały 

numer  
uchwały 

przedmiot podjęcia uchwały 
 (dotyczy/ w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

57 29.09.2021 XXXII/289/21 

ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla szkół  
i placówek oświatowych oraz 
trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania  
i wykorzystania  

Zgodnie z zasadami 
określonymi w uchwale 
przekazywane są z budżetu 
powiatu dotacje dla 
niepublicznych szkół i placówek 
oświatowych oraz prowadzona 
będzie kontrola ich 
wykorzystania.     
   

58 29.09.2021 XXXII/290/21 

pozostawienia bez rozpoznania 
skargi z dnia 16 sierpnia 2021 r. 
dotyczącej braku umożliwienia 
udziału strony w oględzinach 
nieruchomości 
przeprowadzonych przez 
pracownika działającego  
w imieniu Powiatowego 
Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Pszczynie  

Pismem Przewodniczącego 
Rady Powiatu Pszczyńskiego 
poinformowano osobę 
wnoszącą skargę o sposobie 
jej załatwienia.   

59 29.09.2021 XXXII/291/21 

niedochodzenia należności  
z tytułu rekompensaty za koszty 
odzyskiwania należności, 
stanowiącej równowartość 40 
euro przeliczonej na złote 
według średniego kursu euro 
ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski ostatniego dnia 
roboczego miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w 
którym świadczenie pieniężne 
stało się wymagalne, jeżeli jej 
kwota jest równa lub większa od 
tego świadczenia   

Na podstawie uchwały nie będą 
dochodzone należności z tytułu 
rekompensaty za koszty 
odzyskiwania należności, 
stanowiącej równowartość 40 
euro, jeżeli jej kwota jest równa 
lub większa od tego 
świadczenia.   

60 29.09.2021 XXXII/292/21 

zmian budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego na 2021 rok 
 

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 
697/158/21 wprowadzone 
zostały zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu. 
       

61 29.09.2021 XXXII/293/21 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego na lata 2021-
2030  

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej 

62 27.10.2021 XXXIII/294/21 

wyrażenia zgody na odstąpienie 
od przetargu i zawarcie umowy 
najmu lokalu użytkowego na 
okres dłuższy niż trzy lata   

W dniu 3 stycznia 2022 r. 
zawarta została umowa najmu 
lokalu użytkowego 
znajdującego się  
w pomieszczeniach piwnicy 
budynku Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie.  

63 27.10.2021 XXXIII/295/21 

zmiany Uchwały Nr XXIV/226/20 
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2020 r.  
w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 

Od 1 listopada 2021 r. 
obowiązywał zmieniony rozkład 
godzin pracy aptek na 2021 
rok. 
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l.p. 
data 

podjęcia 
uchwały 

numer  
uchwały 

przedmiot podjęcia uchwały 
 (dotyczy/ w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

powiatu pszczyńskiego na rok  
2021 

64 27.10.2021 XXXIII/296/21 

zmiany Uchwały Nr 
XXXIV/262/17 Rady Powiatu 
Pszczyńskiego z dnia 25 
października 2017 r. w sprawie 
trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej  

Z uwzględnieniem dokonanej 
zmiany prowadzono prace nad 
projektem uchwały budżetowej 
na 2022 rok.  

65 27.10.2021 XXXIII/297/21 

zmian budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego na 2021 rok 

Uchwalą Zarządu Powiatu nr 
715/163/21 wprowadzone 
zostały zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu. 

66 27.10.2021 XXXIII/298/21 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego na lata 2021-
2030  

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

67 27.10.2021 XXXIII/299/21 

rozpatrzenia petycji, która 
wpłynęła do Rady Powiatu 
Pszczyńskiego w dniu 20 
września 2021 r. 

Pismem Przewodniczącego 
Rady Powiatu Pszczyńskiego 
poinformowano składającego 
petycję o sposobie jej 
rozpatrzenia.  

68 24.11.2021 XXXIV/300/21 

Programu Współpracy Powiatu 
Pszczyńskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na 2022 r.     

W ramach współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 
ogłoszony został konkurs na 
realizację zadań z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego, wspierania  
i upowszechniania kultury 
fizycznej oraz turystyki  
i krajoznawstwa. Na podstawie 
uchwał Zarządu Powiatu z dnia 
8 marca 2022 r. zlecono 
powyższe zadania, 
przeznaczając na ich 
finansowanie środki w łącznej 
kwocie 63 000 zł 

69 24.11.2021 XXXIV/301/21 

powierzenia Miastu Ruda 
Śląska prowadzenia zadań 
Powiatu Pszczyńskiego  
z zakresu edukacji publicznej 

W 19 stycznia 2022 r. 
podpisano porozumienie  
z miastem Ruda Śląska 
określające warunki realizacji 
zadania dot. kształcenia 
zawodowego uczniów PZS nr 1 

70 24.11.2021 XXXIV/302/21 

rozpatrzenia skargi na działanie 
Starosty Pszczyńskiego z dnia 
18 października 2021 r. 

Pismem Przewodniczącego 
Rady Powiatu Pszczyńskiego 
poinformowano skarżącego o 
sposobie załatwienia skargi. W 
części dotyczącej działania 
Powiatowego Zarządu Dróg 
skargę uznano za zasadną. W 
dniu 29 listopada 2021 r. 
przeprowadzona została przez 
Starostę rozmowa z 
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l.p. 
data 

podjęcia 
uchwały 

numer  
uchwały 

przedmiot podjęcia uchwały 
 (dotyczy/ w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

dyrektorem PZD. Starosta 
szczegółowo przeanalizowała 
zaistniałą sytuację, wydała 
stosowne pouczenie oraz 
wskazała na zasadność 
wprowadzenia odpowiednich 
narzędzi usprawniających 
współpracę ze stronami 
postępowania oraz 
przestrzegania terminowości 
załatwianych spraw.      

71 24.11.2021 XXXIV/303/21 

określenia zadań, na które 
przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnoprawnych w 2021 roku  

W ramach środków 
zaplanowanych na realizację 
zadań wynikających z ustawy 
 o rehabilitacji zawodowej  
i zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych dokonano 
przeniesienia na 
dofinansowanie do 
zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze.   

72 24.11.2021 XXXIV/304/21 

określenia zadań, na które 
przeznacza się w 2022 roku 
środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych   

Zaliczkowo przekazane środki 
PFRON przeznaczone zostały 
na bieżące funkcjonowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne  
i środki pomocnicze oraz 
likwidacji barier. 

73 24.11.2021 XXXIV/305/21 

wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających 
 w 2022 roku 

Na podstawie podpisanej 
umowy wykonanie zadania 
związanego z usuwaniem  
i przechowywaniem statków lub 
innych obiektów pływających 
powierzono Miejskiemu 
Ośrodkowi Rekreacji i Sportu  
w Pszczynie. 

74 24.11.2021 XXXIV/306/21 

ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie 
pojazdów oraz wysokości 
kosztów w przypadku 
odstąpienia od usunięcia 
pojazdu w roku 2022 

W oparciu o stawki ustalone w 
uchwale pobierane są opłaty za 
usunięcie pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie, 
 z uwzględnieniem zmiany 
wynikającej z uchwały Rady 
Powiatu z dnia 15.12.2021 r.  

75 24.11.2021 XXXIV/307/21 

zmiany Uchwały Nr XV/163/20 
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 29 stycznia 2020 r. w 
sprawie ustanowienia Nagród 
Starosty Pszczyńskiego dla 
zawodników, trenerów i innych 
osób osiągających wysokie 

Zgodnie ze zmienionym 
regulaminem przyznawania 
Nagród Starosty 
Pszczyńskiego dla 
zawodników, trenerów i innych 
osób osiągających wysokie 
wyniki sportowe rozpatrzone 
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l.p. 
data 

podjęcia 
uchwały 

numer  
uchwały 

przedmiot podjęcia uchwały 
 (dotyczy/ w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

wyniki sportowe oraz zasad  
i trybu ich przyznawania    

zostały wnioski o przyznanie 
nagród składane w 2022 roku.  

76 24.11.2021 XXXIV/308/21 

wynagrodzenia Starosty 
Pszczyńskiego  

Na podstawie uchwały ustalono 
wynagrodzenie starosty. 

77 24.11.2021 XXXIV/309/21 

ustalenia wysokości diet oraz 
zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnego Rady 
Powiatu Pszczyńskiego  

Zgodnie z ustalonymi stawkami 
dokonywana jest wypłata diet 
oraz zwrot kosztów podróży 
służbowych radnych Rady 
Powiatu Pszczyńskiego,  
z uwzględnieniem zmiany 
wynikającej z uchwały Rady 
Powiatu z dnia 26 stycznia 
2022 r.  

78 24.11.2021 XXXIV/310/21 

zmian budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego na 2021 rok 

Uchwalą Zarządu Powiatu nr 
743/168/21 wprowadzone 
zostały zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu.  

79 24.11.2021 XXXIV/311/21 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego na lata 2021-
2030 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego.   

80 24.11.2021 XXXIV/312/21 

zmiany Uchwały Nr XXIV/226/20 
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 
powiatu pszczyńskiego na rok 
2021  

Od 1 grudnia 2021 r. 
obowiązywał zmieniony rozkład 
godzin pracy aptek na 2021 
rok. 

81 15.12.2021 XXXV/313/21 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego na lata 2022-
2030 

Zgodnie z Wieloletnią 
Prognozą Finansową 
realizowane są przedsięwzięcia 
wieloletnie. 

82 15.12.2021 XXXV/314/21 

budżetu Powiatu Pszczyńskiego 
na 2022 rok 

Uchwałą Zarządu Powiatu  
z dnia 5 stycznia 2022 r. 
dokonano podziału budżetu na 
działy, rozdziały i paragrafy 
klasyfikacji dochodów  
i wydatków oraz na 
poszczególne jednostki 
budżetowe i komórki 
organizacyjne Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie. 

83 15.12.2021 XXXV/315/21 

ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu pszczyńskiego 
na rok 2022  

Od 1 stycznia 2022 r. 
obowiązuje ustalony niniejszą 
uchwałą rozkład godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu oraz 
harmonogram dyżurów 
nocnych na 2022 rok.  
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l.p. 
data 

podjęcia 
uchwały 

numer  
uchwały 

przedmiot podjęcia uchwały 
 (dotyczy/ w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

84 15.12.2021 XXXV/316/21 

zmian budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego na 2021 rok 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 759/172/21 
wprowadzone zostały zmiany  
w planie dochodów i wydatków 
budżetu.  

85 15.12.2021 XXXV/317/21 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego na lata 2021-
2030 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich.   

86 15.12.2021 XXXV/318/21 

zmiany Uchwały Nr 
XXXIV/306/21 Rady Powiatu 
Pszczyńskiego z dnia 24 
listopada 2021 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie 
pojazdów oraz wysokości 
kosztów w przypadku 
odstąpienia od usunięcia 
pojazdu w roku 2022 

Ustalone stawki opłat za 
usunięcie pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie w 2022 roku 
uzupełnione zostały o pojazdy 
typu hulajnogi elektryczne  
i urządzenia transportu 
osobistego.  

 

VI. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

W powiecie pszczyńskim w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:  

• Strategia Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023, 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pszczyńskim na lata 

2016-2023, 

• Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie,  

• Powiatowy Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 

• Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2024, 

• Program współpracy Powiatu Pszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, 

• Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu 

Pszczyńskiego. 

Informacje o sposobie realizacji programów i strategii w 2021 roku zostały ujęte  

w poniższych tabelach: 
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Tabela nr 29: Informacje o sposobie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu 

Pszczyńskiego na lata 2016-2023 

Nazwa dokumentu Strategia Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023 

Tryb i data (ze 

wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów) 

Uchwała nr XVIII/141/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 

25 maja 2016 r. 

Podstawowe założenia 
Cel operacyjny I.3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego  

i systemu ochrony zdrowia 

Realizacja założeń 

przyjętych w 

dokumencie wg stanu 

na dzień 31 grudnia 

2021 r. 

Efektem realizacji działań w obszarze ochrony zdrowia powinno być 

podniesienie ogólnych standardów systemu opieki  

i profilaktyki zdrowotnej w powiecie oraz zmniejszenie różnic  

w dostępie do specjalistycznych usług medycznych, prowadzące w 

konsekwencji do poprawy poziomu zdrowotności jego mieszkańców. 

Mając to na uwadze, zakłada się m.in. rozwój placówek o charakterze 

opiekuńczo-leczniczym, których zadaniem będzie zapewnienie 

mieszkańcom powiatu całodobowej opieki pielęgnacyjnej oraz 

lekarskiej, jak również  

w zakresie leczenia rehabilitacyjnego, a także działań  

o charakterze edukacyjnym, kształtującym i promującym postawy na 

rzecz zdrowego stylu życia. 
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Nazwa dokumentu Strategia Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 2021 

r. 

• realizacja przez Centrum Przedsiębiorczości CP sp. z o.o. 

(obecnie Szpital Joannitas w Pszczynie Samorządową sp.  

z o.o.) prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie projektu 

DDOM – Pszczyński Dzienny Dom Opieki Medycznej dla 

osób wykluczonych lub zagrożonych 

ubóstwem/wykluczeniem społecznym, osób 

niesamodzielnych i starszych, 

• doposażenie Szpitala Powiatowego w Pszczynie  

w nowoczesny sprzęt medyczny zakupiony ze środków 

pochodzących ze wsparcia udzielonego przez wojewodę 

śląskiego, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, 

Stowarzyszenie Omnibus oraz Powiat Pszczyński.  

Ponadto Powiat Pszczyński dokapitalizował bieżącą 

działalność szpitala na kwotę 2 000 000,00 zł, a Gmina 

Pszczyna na kwotę 760 000,00 zł, 

• dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje 

pozarządowe w ramach Narodowego Programu Zdrowia na 

lata 2021-2025, wybranych do realizacji w trybie otwartego 

konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu 

Pszczyńskiego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 

r. o zdrowiu publicznym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1956 z późn. 

zm.), 

• wspieranie akcji poboru krwi współorganizowanych wraz  

z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Katowicach – Oddział Terenowy w Pszczynie oraz Klubem 

Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża 

przy KWK Piast Ruch II w Woli, 

• organizacja szkoleń, projektów, warsztatów profilaktycznych 

dla uczniów i grona pedagogicznego powiatowych jednostek 

oświatowych i wychowawczych związanych z promocją 

zdrowia oraz profilaktyką uzależnień. 
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Tabela nr 30: Informacja o sposobie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Pszczyńskim na lata 2016-2023 

Nazwa dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w  Powiecie Pszczyńskim na lata 2016 - 2023 

Tryb i data   Uchwała nr XVI/128/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego 

z dnia 30 marca 2016 r. 

Podstawowe 

założenia 

• zapobieganie zjawisku marginalizacji i wykluczenia 

społecznego, 

• umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych 

sytuacji, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując 

własne środki, możliwości i uprawnienia poprzez stworzenie 

skoordynowanego i efektywnego systemu wsparcia, który 

zapewnia godne warunki życia i rozwoju mieszkańcom 

powiatu pszczyńskiego.  

Wyznaczone cele 

działania  

• zapewnienie rodzinom powiatu pszczyńskiego 

kompleksowego wsparcia umożliwiającego prawidłowe 

funkcjonowanie w społeczeństwie, 

• zwiększenie na terenie powiatu pszczyńskiego skuteczności 

działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

• wyrównywanie szans osób starszych i niepełnosprawnych 

oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, 

• promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacja zawodowa, 

• tworzenie dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego 

możliwości korzystania z projektów z zakresu ochrony 

i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym.   

Najważniejsze 

działania 

podejmowane  

w 2021 r. 

W 2021 r. powiat realizował zadania przyczyniające się do 

realizacji celów określonych w strategii.  

Szczegółowe zadania wyznaczone są w:  

• Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

• Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023, 

• Powiatowym Programie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
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Tabela nr 31: Informacje o sposobie realizacji Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Nazwa dokumentu Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Tryb i data   Uchwała nr XVI/130/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego 

z dnia 30 marca 2016 r. 

Podstawowe 

założenia 

Celem głównym programu jest zwiększenie na terenie 

Powiatu Pszczyńskiego skuteczności działań podejmowanych 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Wyznaczone cele 

działania  

• podejmowanie działań profilaktycznych oraz upowszechnianie 

wiedzy związanej z przemocą domową; 

• udzielanie kompleksowego wsparcia osobom doznającym  

przemocy w rodzinie; 

• zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc  

w rodzinie; 

• podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów 

realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane  

w 2021 r. 

• rozpowszechniano broszurę „Razem przeciw przemocy  

w rodzinie”; 

• udzielano poradnictwa socjalnego, psychologicznego  

i prawnego osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz 

zapewniono czasowego wsparcia w formie mieszkania 

chronionego; 

• zbierano informacje na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie na terenie powiatu pszczyńskiego; 

• aktualizowano na stronie internetowej PCPR informacje  

o możliwościach pomocy i wsparcia oferowanego dla osób 

doznających przemocy. 

Tabela nr 32: Informacje o sposobie realizacji Powiatowego Programu Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym 

Nazwa dokumentu Powiatowy Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

Tryb i data  Uchwała nr XVI/129/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 

30 marca 2016 r. 

Podstawowe założenia Celem głównym programu jest wyrównywanie szans osób 

starszych i niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich 

wykluczeniu społecznemu. 

Wyznaczone cele 

działania  

• zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości 

pełnego uczestnictwa w życiu społecznym,  
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Nazwa dokumentu Powiatowy Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

Tryb i data  Uchwała nr XVI/129/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 

30 marca 2016 r. 

• zwiększenie możliwości wykonywania pracy zawodowej przez 

osoby z niepełnosprawnościami, 

• zwiększenie dostępności do rehabilitacji, pomocy 

terapeutycznej, 

• przystosowanie środowiska lokalnego do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, 

• wsparcie osób starszych, poprawa ich zdrowia, 

bezpieczeństwa oraz zwiększenie ich udziału w życiu 

społecznym. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane  

w 2021 r. 

• 49 osób otrzymało dofinansowanie w ramach likwidacji barier 

w aktywizacji zawodowej i społecznej, 

• 13 osób otrzymało pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym, 

• informowano osoby z niepełnosprawnościami i starsze  

o prawach i uprawnieniach, 

• zlikwidowano bariery architektoniczne utrudniające 

funkcjonowanie 27 osobom z niepełnosprawnościami, 

• udzielono dofinansowania 15 osobom do likwidacji barier 

technicznych oraz 2 w komunikowaniu się, 

• 237 osób otrzymało dofinansowanie do zaopatrzenia  

w sprzęt rehabilitacyjny oraz środki ortopedyczne, 

• 151 osób otrzymało dofinansowanie do udziału w turnusie 

rehabilitacyjnym, 

• w celu zapewnienia większej mobilności i możliwości 

rehabilitacji osobom z niepełnosprawnościami i starszym 

prowadzona jest wypożyczalnia rowerów trójkołowych  

i sprzętu rehabilitacyjnego przy Starostwie Powiatowym  

w Pszczynie. Dwa dodatkowe rowery udostępniono do 

krótkoterminowego wypożyczenia przy Centrum 

Przesiadkowym.  
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Tabela nr 33: Informacje o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu 

Pszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 

Nazwa dokumentu Program współpracy Powiatu Pszczyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021 

Tryb i data Uchwała nr XXIII/219/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia  

25 listopada 2020 r. 

Podstawowe 

założenia 

Celem głównym programu było zapewnienie efektywnego 

wykonywania zadań powiatu, wynikających z przepisów prawa, 

poprzez włączenie organizacji pozarządowych w ich realizację oraz 

budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem 

powiatu a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Realizacja założeń 

przyjętych w 

dokumencie wg 

stanu na dzień 31 

grudnia 2021 r. 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, 

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

• turystyka i krajoznawstwo, 

• ochrona i promocja zdrowia, 

• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

• wspieranie osób z niepełnosprawnościami, 

• wspieranie działań na rzecz środowiska naturalnego, 

• działalność na rzecz promocji zatrudnienia, integracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

zawodowym.  

Najważniejsze 

działania 

podejmowane  

w 2021 r. 

W 2021 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Powiat Pszczyński zrealizował: 

• 20 zadań w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu, 

• 12 zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego, 

• 2 zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

• 3 zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 
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Nazwa dokumentu Program współpracy Powiatu Pszczyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021 

Tryb i data Uchwała nr XXIII/219/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia  

25 listopada 2020 r. 

• 2 zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Tabela nr 34: Informacja o sposobie realizacji Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu pszczyńskiego 

Nazwa dokumentu Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego na obszarze powiatu pszczyńskiego 

Tryb i data Uchwała nr XI/89/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 

28 października 2015 r. 

Podstawowe 

założenia 

W planie przewidziano, że w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego wskaźnikami wykonania celu będzie funkcjonowanie 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej na pięciu liniach 

w oparciu o umowę zawartą pomiędzy organizatorem – Powiatem 

Pszczyńskim a operatorem – przedsiębiorcą uprawnionym do 

świadczenia usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

(linie U-1, U-2, U-3, U-4, U-5).  

Realizacja założeń 

przyjętych w 

dokumencie wg 

stanu na dzień 31 

grudnia 2021 r. 

• od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa umowa na obsługę 

dwóch z pięciu powiatowych linii, które zostały ujęte w planie 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego tj. linii: U-1, U- 2 

na okres 4,5 roku, a w związku z nagłą rezygnacją 

dotychczasowego przewoźnika komercyjnego od 20 stycznia 

2021 r. obowiązuje nowa umowa zawarta na obsługę linii: 

U-4 Pszczyna – Goczałkowice Zdrój, w trybie art. 22 ust. 4 na 

okres 1 roku, 

• zadanie to zostało zrealizowane w części, ponieważ termin 

pełnego wejścia w życie Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku 

o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 

1371) został kolejny raz przesunięty w związku z nowelizacją 
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Nazwa dokumentu Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego na obszarze powiatu pszczyńskiego 

Tryb i data Uchwała nr XI/89/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 

28 października 2015 r. 

ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. – tym razem na koniec 

2022 roku), 

• współfinansowanie przez Powiat linii: Pszczyna – Kobiór 

wzorem lat ubiegłych, której organizatorem jest wójt gminy 

Kobiór. 

 

VII. Informacje pozostałe 

1. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

Powiat Pszczyński w 2021 roku kontynuował członkostwo w: Związku Powiatów Polskich, 

Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniu „Region Beskidy”, Związku Gmin i 

Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszeniu Lokalna 

Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. 

Przedstawiciele powiatu aktywnie uczestniczyli w tych strukturach, biorąc udział w walnych 

zebraniach, zebraniach zarządu (Subregion Centralny) oraz w komisjach tematycznych 

(Śląski Związek Gmin i Powiatów).  

Ponadto w 2021 r. Powiat Pszczyński realizował dwa projekty, na które pozyskał środki za 

pośrednictwem Subregionu Centralnego („Budowa zintegrowanego Centrum 

Przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, „Praktyczna 

nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II”). 

Podpisano również umowę  o dofinansowanie dla projektu „Termomodernizacja budynku 

basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół 

nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”. Projekt realizowany będzie w latach 

2022-2023. 

Starosta pszczyński uczestniczyła w posiedzeniach Konwentu Powiatów Województwa 

Śląskiego, podczas których zajmowano się tematami sprawy finansowania szpitali 

powiatowych i inwestycji drogowych, zadań powiatów w kontekście zmian podatkowych, czy 

możliwości pozyskiwania funduszy europejskich.  



   Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2021 

 

 150 

 

Konwenty Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego to cykliczne 

spotkania, podczas których włodarze wypracowują wspólne stanowiska i podejmują 

inicjatywy dotyczące mieszkańców powiatu pszczyńskiego. W 2021 r. odbyło się 6 

posiedzeń, w których brali udział: starosta pszczyński, burmistrz Pszczyny, wójtowie gmin: 

Goczałkowice-Zdrój, Suszec, Pawłowice, Kobiór, Miedźna oraz zaproszeni goście. Ze 

względu na sytuację epidemiologiczną, część posiedzeń odbyła się online. Podczas 

konwentów omawiano organizację szczepień przeciwko COVID-19 na terenie powiatu 

pszczyńskiego, aktualną sytuację Szpitala Powiatowego w Pszczynie, organizację pomocy 

psychologicznej dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu czy współpracę w zakresie spraw 

geodezyjnych oraz architektoniczno-budowlanych. Podczas posiedzeń konwentu 

samorządowcy ustalili zakres współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej oraz zawarli 

porozumienia z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA w zakresie ukierunkowania 

uczniów wybierających szkoły ponadpodstawowe na szkolnictwo zawodowe i techniczne 

oraz aktywizacji terenów inwestycyjnych. Zwarto także porozumienie o współpracy z Kasą 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie.  

W 2021 roku kontynuowane było partnerstwo z Powiatem Anhalt-Bitterfeld. Ze względu na 

trwającą pandemię spotkania odbywały się w formule online – przygotowywano realizację 

projektów na następne lata.  

W 2021 roku Powiat Pszczyński kontynuował współpracę z wieloma instytucjami, 

jednostkami, organizacjami, działającymi w skali powiatu, województwa czy kraju. W tym 

m.in.: 

• współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z Regionalną Izbą Gospodarczą 

w Katowicach przy realizacji przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców powiatu 

pszczyńskiego,  

• Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie kontynuował współpracę z Izbą Rzemieślniczą 

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Zakres współpracy w ramach 

partnerstwa obejmował: 

a) inicjowanie przedsięwzięć oraz projektów na rzecz rozwoju edukacji zawodowej 

regionalnego rynku pracy, przedsiębiorczości oraz rozwoju zasobów ludzkich, 

b) inicjowanie zmian o charakterze prawnym, 

c) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie edukacji zawodowej, rozwoju 

rynku pracy i zasobów ludzkich oraz przedsiębiorczości, 

d) promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk służących promocji edukacji 

zawodowej i rozwojowi rynku pracy, 
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e) aktywna promocję działań na forum regionalnym, ogólnopolskim  

i międzynarodowym, 

f) promowanie współpracy różnych instytucji i organizacji  

w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, rozwoju przedsiębiorczości oraz 

zasobów ludzkich, 

g) podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do przeciwdziałania 

bezrobociu, promocji zatrudnienia i lokalnego rozwoju gospodarczego.  

2. Powiat w konkursach i publikacjach 

Powiat Pszczyński otrzymał następujące nagrody, wyróżnienia i tytuły:  

1. Wyróżnienie w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 

dla Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Pszczynie 

Nagroda została przyznana w kategorii najlepsza przestrzeń publiczna w edycji 2020/21. 

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Śląskiego. 

2. Srebrne oraz Brązowa Tarcza w rankingu miesięcznika „Perspektywy” 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie od lat notowane jest w 

prestiżowym rankingu najlepszych w Polsce liceów miesięcznika „Perspektywy”. Za 

2021 r. liceum w rankingu zajęło 248. miejsce w Polsce, poprawiając swoją pozycję 

z 2020 roku oraz utrzymując tytuł „Srebrnej Szkoły” potwierdzającą wysoką jakość 

placówki. W skali wojewódzkiej „Chrobry” zajął 27. pozycję, a w rankingu maturalnym - 

243. miejsce. 

Technikum nr 1 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie otrzymało w rankingu 

Techników Perspektywy za 2021 rok Srebrną Tarczę, zajmując 42. miejsce 

w województwie śląskim i 258. w Polsce. To awans o  129 pozycji w porównaniu 

z wcześniejszym  rokiem, kiedy powiatowe Technikum nr 1 otrzymało Brązową Tarczę.  

W zestawieniu 500 najlepszych techników w kraju znalazło się też Technikum nr 3 

Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie zajmując 475. miejsce w Polsce i 70. 

w województwie, tym samym otrzymując Brązową Tarczę i możliwość posługiwania się 

tytułem „Brązowej Szkoły”. 

3. Złota i Srebrne Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego 

Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor pszczyńskiego PUP oraz pracownice, które 

rozdysponowały najwięcej środków w ramach tarcz antykryzysowych - Alicja 

Sarapkiewicz i Faustyna Różycka znalazły się w gronie przedstawicieli urzędów pracy 

z całego regionu, którzy otrzymali honorowe wyróżnienia w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu 

Marszałkowskiego w Katowicach. Złote i Srebrne Odznaki za Zasługi dla Województwa 
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zostały przyznane w dowód uznania za ciężką pracę w czasie pandemii, konsekwencję 

w działaniach i determinację, dzięki której do śląskich firm i przedsiębiorstw w ramach 

Śląskiego Pakietu dla Gospodarki skierowano 1,4 mld zł. 

VIII. Podsumowanie 

2021 rok przyniósł nowe wyzwania, ale dzięki wspólnej pracy Zarządu Powiatu, Rady 

Powiatu Pszczyńskiego, wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek, 

współpracy z organizacjami, instytucjami oraz mieszkańcami powiatu pszczyńskiego 

zrealizowaliśmy wiele kolejnych zadań, dzięki którym rozwinęliśmy nasz powiat.  

Dzięki współpracy z gminami i naszej skuteczności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych - 

unijnych oraz krajowych w 2021 roku przeznaczyliśmy duże środki na poprawę infrastruktury 

drogowej. Łącznie na zadania inwestycyjno-remontowe na drogach powiatowych 

wydatkowano kwotę ponad 12,7 mln zł. Do najważniejszych inwestycji należały: przebudowa 

ul. Rodzinnej w Kobiórze, przebudowa ul. Szkolnej w Porębie i Porębskiej w Radostowicach, 

przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką 

i Dworcową oraz przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Suszcu. Istotne 

były także zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych. Zakończona została budowa 

chodnika wzdłuż ul. Ligonia w Krzyżowicach, a na przejściu dla pieszych na ul. Pszczyńskiej 

w Woli wybudowano wzbudzaną sygnalizację świetlną. W Studzienicach i Kobielicach 

wybudowano wyniesione przejścia dla pieszych, dzięki czemu został spowolniony ruch 

pojazdów samochodowych przy szkołach.  

W mijającym roku zakończyły się roboty budowlane przy tworzeniu czterech nowych 

pracowni zawodowych - obrabiarek i motoryzacyjnej w budynku Warsztatów Szkolnych oraz 

fryzjerskiej i elektrycznej w obiekcie PZS nr 1 przy ul. Bogedaina. Budynki zostały 

dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a w kolejnym etapie zostanie 

zakupione nowoczesne wyposażenie dla pracowni, dzięki czemu uczniowie będą uczyć się 

zawodu na urządzeniach jak najbardziej zbliżonych do środowiska pracy. Roboty budowlane 

w 85% zostały sfinansowane dzięki funduszom unijnym.  

Zakończyła się także modernizacja poddasza budynku internatu - nieużytkowane do tej pory 

pomieszczenia zostały zaadaptowane na pracownie komputerowe. Do tego pozyskane 

zostały środki z takich programów jak „Aktywna Tablica”, „Zielona Pracownia” czy 

„Laboratoria przyszłości”, dzięki czemu dla powiatowych szkół zakupiono nowoczesny sprzęt 

edukacyjny.  
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Kolejny już rok realizowany był plan remontów i modernizacji w budynku Szpitala 

Powiatowego w Pszczynie. 1,5 mln zł wydatkowano m.in. na wymianę windy na pożarowo-

ratowniczą oraz kolejny etap modernizacji instalacji wodociągowych. Były to zarówno środki 

własne powiatu, przekazane przez gminy oraz pozyskane z budżetu państwa. Łącznie 

wydatki na szpital wyniosły niemal 4,3 mln zł. Znaczące było podpisanie umowy z Gminą 

Pszczyna, która obejmując część udziałów dołączyła do spółki prowadzącej szpital. 

Placówka, mimo bardzo trudnych momentów, w niełatwej sytuacji prawnej stara się rozwijać 

usługi i pozyskiwać sprzęt, który unowocześnia zaplecze diagnostyczne. 

2021 to kolejny rok, w którym musieliśmy mierzyć się ze społecznymi i gospodarczymi 

skutkami pandemii koronawirusa. Samorząd przyjmował na swoje barki związane z tym 

nowe zadania, przeorganizowywał działalność oraz wspierał mieszkańców  

i  przedsiębiorców. Olbrzymie znaczenie w zmaganiach z pandemią miała działalność 

pszczyńskiego szpitala, który prowadził oddział covidowy dla kilkudziesięciu chorych, 

realizował wymazy oraz szczepienia przeciwko COVID-19. Bardzo istotne dla przyspieszenia 

procesu szczepień przeciwko COVID-19 mieszkańców powiatu pszczyńskiego było 

uruchomienie masowego punktu szczepień. Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych 

w Pszczynie został uruchomiony w drugiej połowie kwietnia jako drugi taki punkt 

w województwie śląskim. W początkowej fazie na potrzeby szczepień została zaadaptowana 

hala sportowa (ze względu na ograniczenia związane z uprawianiem sportu, działalnością 

klubów sportowych i nauką zdalną). W wakacje punkt został przeniesiony do budynków 

modułowych. Od końca kwietnia do końca grudnia 2021 r. w Powiatowym Punkcie 

Szczepień Powszechnych w Pszczynie wykonano ponad 33 000 szczepień.  

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie w 2021 roku w ramach Tarczy Antykryzysowej na 

pomoc przedsiębiorcom z powiatu pszczyńskiego przekazał blisko 10 mln zł, a łącznie od 

początku pandemii, czyli marca 2020 r. do końca 2021 r. – niemal 51 mln zł. Na aktywizację 

zawodową osób bezrobotnych oraz wsparcie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

w 2021 r. przeznaczono blisko 5,9 mln zł. W ramach pozyskanych środków przyznano 67 

osobom bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej oraz dokonano 48 

refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. W sumie dzięki temu 

wsparciu w powiecie pszczyńskim powstało 115 nowych miejsc pracy. Na kształcenie 

pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano 

kwotę ponad 1,4 mln zł. Powiatowy Urząd Pracy zawarł w tym celu 201 umów 

z pracodawcami, a wsparciem objęto 992 osoby (916 pracowników i 76 pracodawców). 
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W 2021 roku wprowadzono modyfikacje do systemu kolejkowego działającego w Starostwie 

Powiatowym w Pszczynie. Dzięki wdrożeniu nowego systemu rezerwacji wizyt dla Wydziału 

Komunikacji, umawianie terminu załatwienia sprawy odbywa się na bieżąco. 

Łącznie w 2021 umawiając wizytę w systemie kolejkowym swoje sprawy w Starostowie 

Powiatowym załatwiło 41 000 osób, w tym tylko w Wydziale Komunikacji -  

36 000. Wydział zarejestrował 14 400 pojazdów (w 2020 r. – ok. 10 000). Z kolei Wydział 

Architektury i Budownictwa prowadził ponad 3500 spraw, wydając niemal 1500 pozwoleń na 

budowę i przyjmując niemal 1400 zgłoszeń.  

Spotykamy się z wieloma opiniami zadowolonych klientów, którzy chwalą możliwość 

umawiania się na daną godzinę, dzięki czemu nie tracą czasu w kolejkach. Trzeba 

podkreślić, że pomimo pandemii, wprowadzanych w ciągu roku ograniczeń, Starostwo 

Powiatowe w Pszczynie nieprzerwanie prowadziło obsługę klientów. Obserwujemy również 

stały wzrost ilości załatwianych spraw.  

W 2021 roku mieszkańcy powiatu pszczyńskiego po raz kolejny pokazali, że są solidarni, 

a pomaganie innym w trudnych chwilach jednoczy i umacnia naszą społeczność.  

Głównym celem, który przyświeca wszelkim działaniom podejmowanym przez Zarząd 

Powiatu Pszczyńskiego jest zrównoważony rozwój powiatu oraz systematyczna poprawa 

jakości życia mieszkańców. Dzięki współpracy z gminami i naszej skuteczności 

w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych - unijnych oraz krajowych - w 2021 roku 

zrealizowaliśmy szereg zadań, dzięki którym rozwijamy nasz powiat, czyniąc go miejscem 

przyjaznym do życia i działania. W imieniu całego zespołu Powiatu Pszczyńskiego 

serdecznie dziękuję za współpracę przy realizacji wszystkich inicjatyw.  

Barbara Bandoła 

Przewodnicząca Zarządu Powiatu Pszczyńskiego 
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