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Ruda Śląska, a także cały region, stoi w obliczu gwałtownych zmian gospodarczych, których skutki 

będą miały poważny wymiar ekonomiczny oraz społeczny. Transformacja ta konieczna jest 

do wdrożenia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, a także uwarunkowana jest 

sytuacją �nansową górnictwa węgla kamiennego, a szczególnie Polskiej Grupy Górniczej S.A. 

Ze względu na fakt, iż Ruda Śląska jest największą gminą górniczą w Unii Europejskiej, a także 

na bezprecedensową skalę tych przeobrażeń, która wiąże się z koniecznością zmiany pro�lu 

gospodarczego, miasto bez punktowego, bezpośredniego i konkretnego wsparcia ze środków 

Ruda Śląska jest wprawdzie wymieniana w dokumentach strategicznych jako część obszaru 

strategicznej interwencji (OSI), jednakże proponowane tam działania są dalece niewystarczające. 

Miasto Ruda Śląska powinno być aktywnym podmiotem działań restrukturyzacyjnych 

i rewitalizacyjnych, jednakże potencjał, jakim dysponuje, nie jest wystarczający wobec skali 

problemów, zarówno społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, jak i przestrzennych. Poza tym 

pomocowych nie jest w stanie samodzielnie sprostać 

problemom, jakie się pojawiają. Łączne koszty 

niezbędnej do przeprowadzenia transformacji 

gospodarczej i utraconych korzyści podatkowych 

Miasta Ruda Śląska to bowiem przynajmniej 5,3 mld zł. 

istotnym elementem niepewności jest 

brak jasnych deklaracji ze strony 

polskiej w sprawie osiągnięcia przez 

nasz kraj celu klimatycznego UE.

Niniejsze opracowanie stanowi próbę 

zdiagnozowania skali wyzwań 

stojących przed miastem, samorządem 

i mieszkańcami, a także zarysowania 

pozytywnego scenariusza rozwojowego. 

Jest to też zaproszenie do współpracy 

kierowane do wszystkich partnerów 

i interesariuszy. Wspólnie wypracowane 

rozwiązania będą mogły stać się 

wzorcowe dla innych miast 

i regionów w przypadku podobnych 

działań kryzysowych. 



Sytuacja społeczno-ekonomiczna województwa śląskiego

6

RUDA ŚLĄSKA W ŚWIETLE TRANSFORMACJI REGIONÓW GÓRNICZYCH

Opierając się na danych zawartych w dokumentach strategicznych, tj. projekcie Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030 – Zielone Śląskie” i Planie Działań Transformacji Regionu, 

sytuację społeczno-ekonomiczną województwa śląskiego należy określić jako trudną. 

DEMOGRAFIA I PROBLEMY SPOŁECZNE

W województwie występują silne procesy depopulacyjne. Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu 

Statystycznego (GUS) do 2050 roku liczba ludności w województwie śląskim względem roku 2018 

zmniejszy się o 18,8%, czyli o 850 tys. osób. Wielkość ta analizowana w wartościach bezwzględnych 

jest najwyższa w kraju.

POTENCJAŁ GOSPODARCZY 

Udział produktu krajowego brutto (PKB) województwa śląskiego w PKB kraju maleje. Znamienne jest 

również to, że w Śląskiem PKB wzrasta wolniej niż w przypadku słabiej rozwiniętych województw, 

przez co powoli, ale stale region traci swoją silną pozycję.

 

Produkt Krajowy Brutto ogółem, Polska=100%, dane Głównego Urzędu Statystycznego

Produkt Krajowy Brutto ogółem, Polska=100%, dane Głównego Urzędu Statystycznego 
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GÓRNICTWO I ENERGETYKA 

Najwięcej osób w kraju zatrudnionych w górnictwie jest 

w południowym regionie Polski, tj. w województwie 

śląskim. W jego granicach położona jest zdecydowana 

większość złóż węgla kamiennegow Polsce. 

W złożach tych dominuje węgiel energetyczny, który 

stanowi 2/3 ogólnych zasobów bilansowych. Mniejszy 

udział (ok. 1/3 zasobów bilansowych) ma węgiel 

koksowy. Pozostałe typy węgla to ok. 1,5% zasobów 

bilansowych ogółem. 

Znaczny udział sektora wydobywczego w gospodarce 

regionu jest poważnym wyzwaniem determinującym 

rozwój gospodarczy i społeczny.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 

Z uwagi na znaczny udział dużych zakładów pracy, w tym w szczególności kopalń, obserwuje się niską 

aktywność zawodową mieszkańców województwa oraz niski poziom wskaźnika zatrudnienia. 

W 2018 r. liczba biernych zawodowo w regionie wyniosła 1,7 mln osób, co dawało najwyższy w kraju 

odsetek biernych zawodowo w ogóle ludności w wieku 15 lat i więcej (44%). Zdecydowaną większość 

biernych zawodowo, bo aż 71,9%, stanowiły osoby w wieku 50 lat i więcej.

W 2018 r. w regionie 1,9 mln osób zaliczano do osób aktywnych zawodowo, co plasowało 

województwo śląskie wśród regionów charakteryzujących się mniejszym udziałem osób aktywnych 

zawodowo w ogóle ludności.

Współczynnik aktywności zawodowej w województwie śląskim od lat przyjmuje jedne z najniższych 

wartości w kraju. W 2018 r. wskaźnik kształtował się na poziomie 53,4% (3 pp. mniej niż na poziomie 

kraju) i był najsłabszym wynikiem w odniesieniu do pozostałych regionów. Równocześnie wskaźnik 

zatrudnienia w 2018 r. kształtował się na poziomie 51,4%. Taka wartość wskaźnika plasowała 

województwo śląskie o 3,1 pp. poniżej wartości dla kraju i jednocześnie wśród regionów o niższych 

wartościach wskaźnika zatrudnienia.

BADANIA I ROZWÓJ

Na cele związane z działalnością badawczo-rozwojową w 2017 roku przeznaczony został 1% polskiego 

PKB. Niestety, w województwie śląskim na badania przeznacza się mniejsze kwoty, we wspomnianym 

roku było to jedynie 0,63% PKB, co oznaczało dopiero 8. pozycję wśród wszystkich województw.

TERENY ZDEGRADOWANE 

Województwo śląskie charakteryzowało się w 2018 roku największym w kraju odsetkiem terenów 

zdegradowanych i zdewastowanych oraz stosunkowo niskim tempem rekultywacji 

i zagospodarowania terenów zdegradowanych (65 ha/rok). Tereny zdegradowane koncentrują się 

głównie w centralnej i zachodniej części regionu, co wiąże się z dużym nasyceniem działalności 

górniczej i wydobycia. Zlikwidowane przedsiębiorstwa negatywnie oddziałują na atrakcyjność 

gospodarczą i życiową wielu obszarów województwa – podnoszą koszty utrzymania infrastruktury, 

obniżają jakość życia mieszkańców. Skutki zaniechanej działalności przemysłowej szczególnie 

negatywnie oddziałują, jeśli zlokalizowane są w centrach miast – obniżają ich atrakcyjność zarówno 

w sensie gospodarczym, jak i mieszkaniowym. 

TRANSFORMACJA 

Problem transformacji górniczej został zarysowany w projekcie Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie, gdzie do gmin górniczych objętych tym procesem zaliczono 

jednostki, na których terenie występuje co najmniej  jedna z poniższych przesłanek: 

• występują tereny pogórnicze po zakończonej już działalności wydobywczej (kopalnie zlikwidowane    

  lub w likwidacji), 

• prowadzona jest aktualnie działalność wydobywcza węgla kamiennego, 

• występuje znacząca liczba pracujących w sektorze górniczym i istotny odsetek pracujących  

   w górnictwie w ogóle zatrudnionych. 

Ruda Śląska spełnia wszystkie powyższe kryteria, co pokazuje skalę wyzwań 

społeczno-gospodarczych stojących przed miastem. 
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AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 

Z uwagi na znaczny udział dużych zakładów pracy, w tym w szczególności kopalń, obserwuje się niską 

aktywność zawodową mieszkańców województwa oraz niski poziom wskaźnika zatrudnienia. 

W 2018 r. liczba biernych zawodowo w regionie wyniosła 1,7 mln osób, co dawało najwyższy w kraju 

odsetek biernych zawodowo w ogóle ludności w wieku 15 lat i więcej (44%). Zdecydowaną większość 

biernych zawodowo, bo aż 71,9%, stanowiły osoby w wieku 50 lat i więcej.

W 2018 r. w regionie 1,9 mln osób zaliczano do osób aktywnych zawodowo, co plasowało 

województwo śląskie wśród regionów charakteryzujących się mniejszym udziałem osób aktywnych 

zawodowo w ogóle ludności.

Współczynnik aktywności zawodowej w województwie śląskim od lat przyjmuje jedne z najniższych 

wartości w kraju. W 2018 r. wskaźnik kształtował się na poziomie 53,4% (3 pp. mniej niż na poziomie 

kraju) i był najsłabszym wynikiem w odniesieniu do pozostałych regionów. Równocześnie wskaźnik 

zatrudnienia w 2018 r. kształtował się na poziomie 51,4%. Taka wartość wskaźnika plasowała 

województwo śląskie o 3,1 pp. poniżej wartości dla kraju i jednocześnie wśród regionów o niższych 

wartościach wskaźnika zatrudnienia.

BADANIA I ROZWÓJ

Na cele związane z działalnością badawczo-rozwojową w 2017 roku przeznaczony został 1% polskiego 

PKB. Niestety, w województwie śląskim na badania przeznacza się mniejsze kwoty, we wspomnianym 

roku było to jedynie 0,63% PKB, co oznaczało dopiero 8. pozycję wśród wszystkich województw.

TERENY ZDEGRADOWANE 

Województwo śląskie charakteryzowało się w 2018 roku największym w kraju odsetkiem terenów 

zdegradowanych i zdewastowanych oraz stosunkowo niskim tempem rekultywacji 

i zagospodarowania terenów zdegradowanych (65 ha/rok). Tereny zdegradowane koncentrują się 

głównie w centralnej i zachodniej części regionu, co wiąże się z dużym nasyceniem działalności 

górniczej i wydobycia. Zlikwidowane przedsiębiorstwa negatywnie oddziałują na atrakcyjność 

gospodarczą i życiową wielu obszarów województwa – podnoszą koszty utrzymania infrastruktury, 

obniżają jakość życia mieszkańców. Skutki zaniechanej działalności przemysłowej szczególnie 

negatywnie oddziałują, jeśli zlokalizowane są w centrach miast – obniżają ich atrakcyjność zarówno 

w sensie gospodarczym, jak i mieszkaniowym. 

TRANSFORMACJA 

Problem transformacji górniczej został zarysowany w projekcie Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie, gdzie do gmin górniczych objętych tym procesem zaliczono 

jednostki, na których terenie występuje co najmniej  jedna z poniższych przesłanek: 

• występują tereny pogórnicze po zakończonej już działalności wydobywczej (kopalnie zlikwidowane    

  lub w likwidacji), 

• prowadzona jest aktualnie działalność wydobywcza węgla kamiennego, 

• występuje znacząca liczba pracujących w sektorze górniczym i istotny odsetek pracujących  

   w górnictwie w ogóle zatrudnionych. 

Ruda Śląska spełnia wszystkie powyższe kryteria, co pokazuje skalę wyzwań 

społeczno-gospodarczych stojących przed miastem. 



Ruda Śląska - stan aktualny
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Ruda Śląska to miasto na prawach powiatu zamieszkałe przez 137 360 mieszkańców. Należy 

do rdzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który tworzy 13 miast na prawach powiatu. 

Wspólnie stanowią one obszar funkcjonalny, co oznacza, że żaden istotny proces 

społeczno-gospodarczy w jednym z miast nie pozostaje bez wpływu na pozostałe.

PROBLEMY ROZWOJOWE

Zgodnie z klasy�kacją Rządu RP Ruda Śląska znajduje się na liście 255 miast tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze. Oznacza to, że w Rudzie Śląskiej występują problemy rozwojowe dotyczące 

m.in.: spadku liczby ludności (zwłaszcza lepiej wykształconej w wieku produkcyjnym mobilnym, osób 

rzutkich i przedsiębiorczych), pogarszania się struktury wieku (w tym zwłaszcza starzenia się 

populacji), nierównowagi popytowo-podażowej na lokalnym rynku pracy, utraty funkcji 

ekonomicznych (w tym zwłaszcza utraty działalności i zmniejszania się liczby siedzib dużych 

przedsiębiorstw, osłabiania bazy ekonomiczno-budżetowej samorządu), różnorodnych problemów 

społecznych (polaryzacja, wykluczenie, patologie i in.)1.

NAJWIĘKSZA GMINA GÓRNICZA W UNII EUROPEJSKIEJ

Historia Rudy Śląskiej jest ściśle związana z rozwojem przemysłu ciężkiego, a szczególnie górnictwa. 

Jest ono nie tylko kluczową częścią lokalnej gospodarki, ale także dziedzictwa kulturowego miasta 

i tożsamości mieszkańców2.

1 Zob. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, oprac. P. Śleszyński, Instytut Geogra�i i Przestrzennego Zagospodarowania 
PAN, Warszawa, listopad 2016 r. Dostępne w internecie na: 
https://www.power.gov.pl/media/66970/Delimitacja_miast_srednich_tracacych_funkcje_spoleczno_gospodarcze_2.pdf. 
W analizie badano cały zbiór miast (913 jednostek) na tle wszystkich gmin w Polsce (2789). W delimitacji wzięto pod uwagę około 20 wskaźników.
2 W kopalniach pracują od pokoleń często całe rodziny łącznie z kobietami.
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Do niedawna prawie cały teren Rudy Śląskiej pokryty był obszarami górniczymi kilkunastu kopalń 

węgla kamiennego. Zakłady te objęte zostały jednak procesem restrukturyzacji i były sukcesywnie 

likwidowane. Aktualnie, w wyniku ostatniej reformy górnictwa przeprowadzonej w latach 2016-2019, 

na obszarze miasta działalność wydobywczą prowadzi trzyruchowy Oddział KWK „Ruda” (Ruch 

„Bielszowice”, Ruch „Halemba” i  Ruch „Pokój”), działający w strukturach organizacyjnych Polskiej Grupy 

Górniczej S.A. (PGG). Pozostałe kopalnie prowadzące podziemną eksploatację węgla na terenie miasta3  

zostały albo całkowicie zlikwidowane („Pstrowski”, „Bobrek – Miechowice”, „Centrum – Szombierki”, 

„Zabrze”, „Wawel”, „Polska”, „Nowy Wirek”), albo znajdują się w trakcie procesu likwidacji, pozostając 

w strukturach organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK) („Makoszowy”, „Śląsk”, „Pokój I”). 

Branża okołogórnicza to m.in producenci maszyn i urządzeń górniczych5, zakłady wykonujące 

wszelkiego rodzaju usługi na rzecz kopalń, placówki naukowo-badawcze i projektowe o pro�lu 

górniczym, a także  inne �rmy produkcyjne, handlowe, usługowe czy doradcze współpracujące 

z sektorem wydobywczym.

GÓRNICTWO NAJWIĘKSZYM PRACODAWCĄ

Ruda Śląska jest największym skupiskiem 

osób pracujących w górnictwie. W Polskiej 

Grupie Górniczej S.A. zatrudnionych jest 

4122 rudzian, z czego w Kopalni Węgla 

Kamiennego Ruda pracuje 3740 mieszkań- 

ców Rudy Śląskiej.

Co niezwykle istotne, rudzka kopalnia 

zespolona „Ruda" zatrudnia 7140 

pracowników, w tym: 2 910 osób na Ruchu 

„Bielszowice”, 2 656 osób na Ruchu 

„Halemba” i  1 574 osób na Ruchu „Pokój”4. 

W tym kontekście ważny jest fakt, iż szacuje 

się, że jedna osoba zatrudniona 

w górnictwie generuje 3 miejsca pracy poza 

górnictwem. Perspektywa całkowitej 

likwidacji wspomnianego zakładu powoduje 

zatem zagrożenie dla kolejnych 21 420  

miejsc pracy (nie tylko w Rudzie Śląskiej).

 

3 Siedziby kopalń bądź szyby nie zawsze znajdowały się na terenie Rudy Śląskiej.
4 Zob. na: https://www.pgg.pl/o-�rmie/oddzialy/kz2.
5 Koszty transformacji sięgają daleko poza region, np. producent maszyn górniczych Famur S.A. ogłosił, że oddział w Piotrkowie Trybunalskim postawiony 
zostanie w stan likwidacji. Część pracowników otrzyma możliwość przejścia do innych oddziałów – 27 osób do zakładu w Katowicach, 
a 10 do Nowego Sącza. 198 osób zostanie objętych procedurą zwolnień grupowych. 
Za: https://businessinsider.com.pl/�rmy/zarzadzanie/famur-zwolnienia-grupowe-zamkniecie-oddzialu-w-piotrkowie-trybunalskim/2y0rk7m.
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Listę można jeszcze rozszerzyć o bezpośrednich kooperantów ww. podmiotów. Sytuacja 

przedsiębiorstw branży okołogórniczej w dużym stopniu zależy od kondycji podmiotów górnictwa, 

a wyniki górnictwa węgla kamiennego oraz jego kondycja �nansowa mają zasadniczy wpływ 

na wielkość obrotów i płynność �nansową �rm okołogórniczych6. 

Biorąc pod uwagę aktualne problemy, sytuacja branży okołogórniczej już teraz jest poważna. 

Złe notowania �nansowe powodują, że kopalnie i spółki węglowe ratują się poprzez ograniczanie 

nakładów na inwestycje i wydłużanie terminów płatności zobowiązań wobec dostawców towarów 

i usług. To powoduje zagrożenie dla tysięcy �rm i instytucji funkcjonujących w otoczeniu górnictwa7. 

NIE TYLKO GÓRNICTWO

Proces restrukturyzacji przechodzi również inny bardzo ważny dla miasta zakład pracy – Huta Pokój 

S.A., której tradycje hutnicze sięgają 1840 r. 

17 lutego 2020 r. wiodący właściciel huty - Węglokoks S.A., a także JSW Innowacje oraz Katowicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały porozumienie, w wyniku którego powstać ma specjalistyczny 

podmiot, zajmujący się kompleksowym zagospodarowaniem terenów zdegradowanych przez 

przemysł. Jego pierwszym zadaniem ma być zagospodarowanie terenów należących obecnie do Huty 

Pokój S.A. Projekt nazwany został „Nowy Pokój” i dotyczy kompleksowego zagospodarowania 175 ha 

mocno zdegradowanych przez dotychczasową działalność terenów8 . 

Obecnie w restrukturyzowanym zakładzie zatrudnionych jest jeszcze 800 pracowników9. Gdyby 

doszło do jego całkowitego zamknięcia, to Miasto Ruda Śląska może utracić dochody z tytułu 

podatków i opłat lokalnych w wysokości ponad 6 mln zł.

WYKSZTAŁCENIE

Z górniczym (przemysłowym) charakterem miasta związane są specy�czne wzorce kulturowe 

związane z pracą w kopalniach (i m.in. hucie), dziedziczeniem zawodów, pracą całych pokoleń rodzin 

w jednej kopalni, wykształceniem związanym z pracą w przemyśle, szczególnie górnictwie (kultura 

pracy najemnej). Wiąże się to z wyborami życiowymi mieszkańców, wybieranymi kierunkami 

kształcenia i poziomem wykształcenia również w kontekście historycznym. Mimo zmian odsetek osób 

z wykształceniem wyższym to zaledwie kilkanaście procent.

6 Por. „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk”, 2017, nr 97, s. 43–56.
7 Szacuje się, że w sektorze zaplecza górniczego zatrudnionych jest łącznie ok. 400 tys. osób. Część �rm już rozpoczęła zwolnienia pracowników. 
Por. Oksińska, Kolejny cios dla �rm zaplecza górniczego. Dostęp na: 
https://energia.rp.pl/surowce-i-paliwa/wegiel/22721-kolejny-cios-dla-�rm-zaplecza-gorniczego. 
8 Zob. https://weglokoks.com.pl/index.php/pl/dlamediow/aktualnosci/810-nowe-zycie-terenow-poprzemyslowych.
9 Zob. https://energetyka24.com/porozumienie-umozliwiajace-restrukturyzacje-huty-pokoj-gotowe-do-podpisania.
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Aktualnie najliczniejszą grupą wśród górników są osoby z wykształceniem średnim (43%) 

oraz zasadniczym zawodowym (39%). 16% posiada wykształcenie wyższe, 2% podstawowe10. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

10  D. Kiewra, A. Szpor, J. Witajewski-Baltvilks, Sprawiedliwa Transformacja Węglowa w Regionie Śląskim. Implikacje dla Rynku Pracy. 
Dostęp na: https://ibs.org.pl/publications/sprawiedliwa-transformacja-weglowa-w-regionie-slaskim-implikacje-dla-rynku-pracy/.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wzorce kulturowe oraz wybierane kierunki kształcenia wpływają również na tzw. niski poziom 

przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej. 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Znamienne jest też to, że siedziba Polskiej Grupy Górniczej S. A., czyli największego przemysłowego 

pracodawcy działającego Rudzie Śląskiej znajduje się poza miastem - w Katowicach - i tam 

podejmowane są decyzje o kluczowym znaczeniu dla przyszłości rudzian. Taka sytuacja powoduje 

utratę realnych dla miasta (i innych gmin górniczych) korzyści. Tak było np. w przypadku, gdy Polska 

Grupa Górnicza S.A. 29 kwietnia 2016 r. nabyła przedsiębiorstwo Kompanii Węglowej S.A. W wyniku tej 

transakcji Ruda Śląska straciła 9,8 mln zł11.

11  Początkowo PGG miała powstać w wyniku sprzedaży tzw. zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wchodzących w skład Kompanii Węglowej. Takie 
rozwiązanie zapewniłoby sprawiedliwy podział środków z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych pomiędzy gminy górnicze, na terenie których 
Kompania Węglowa miała zlokalizowane swoje zakłady.  Transakcja została jednak zawarta jako sprzedaż całego przedsiębiorstwa, a nie jego 
zorganizowanych części. W efekcie Urząd Skarbowy całą kwotę podatku związanego z tą transakcją, czyli 44,7 mln zł, przekazał do budżetu Katowic, gdzie 
znajdowała się siedziba �rmy. Należność dla jst w przypadku dokonania transakcji „sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa” pomiędzy Polską 
Grupą Górniczą a Kompanią Węglową wyniosłaby: Bieruń: 7,4 mln zł; Gliwice: 3,6 mln zł; Lędziny: 4,9 mln zł; Łaziska Górne: 1,8 mln zł; Radlin: 3,7 mln zł; 
Ruda Śląska: 9,8 mln zł; Rybnik: 8,4 mln zł; Rydułtowy: 4,1 mln zł; Katowice: 888 tys. zł.



Problemy przestrzenne - koszty rekultywacji i przygotowania 
terenów pod inwestycje
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Tereny zajmowane przez czynne kopalnie, 

hutę oraz zlikwidowaną kopalnię 

Polska-Wirek (dawniej Nowy Wirek) zajmują 

łącznie 596 ha, co stanowi 7,67% obszaru 

miasta. 

 

Ponadto w mieście zinwentaryzowano 

35 zwałowisk poprzemysłowych, które 

zajmują 351 ha, co stanowi 4,51% 

powierzchni miasta.

 

TERENY PRZEMYSŁOWE I POPRZEMYSŁOWE
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Oznacza to, że wraz z terenami obejmującymi istniejące zwałowiska poprzemysłowe całkowita 

powierzchnia terenów wymagających pilnych nakładów inwestycyjnych wynosi 947 ha, co stanowi 

12,18% całej powierzchni miasta.

Część terenów przemysłowych i poprzemysłowych wchodzi w zakres obszarów objętych „Gminnym 

Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”, co pokazuje zasadność interwencji w tym 

zakresie. Objęcie wszystkich terenów poprzemysłowych ww. dokumentem nie jest jednak możliwe, 

ponieważ zgodnie z Ustawą o rewitalizacji proces ten wiąże się przede wszystkim z obszarem 

znajdującym się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, 

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących 

osobami ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto ww. ustawa 

stanowi, że obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały 

przez więcej niż 30% liczby jej mieszkańców. Oznacza to, że wpisanie tylko terenów poprzemysłowych 

i zwałowisk znacząco ograniczyłoby rewitalizację innych terenów – mieszkalnych, zielonych, przez 

co trudno byłoby w pełni wypełnić założenia Zielonego Ładu.

W obliczu szeroko rozumianej transformacji przemysłowej Rudy Śląskiej należy wziąć pod uwagę 

wszelkie koszty przygotowania inwestycyjnego terenów, na których obecnie funkcjonują lub są 

likwidowane zakłady przemysłowe.   
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Oceniając skalę wskazanych wyżej szacunkowych kosztów (ponad 1,5 mld zł), zarówno 

administracyjnych, jak i inwestycyjnych, niezbędnych do przygotowania nieruchomości, 

jednoznacznie należy uznać, że powinny one być ponoszone przez Skarb Państwa, ponieważ Miasto 

nie jest w stanie udźwignąć takiego ciężaru �nansowego. Do wskazanych wyżej wyliczeń należałoby 

jeszcze dodać koszty zagospodarowania zwałowisk, co sprawia, że skala wyzwań �nansowych będzie 

jeszcze większa (w tej chwili trudno oszacować koszty). 

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że podmioty górnicze nie podejmują należytych działań 

naprawczych, co może nasilić się przy ewentualnych likwidacjach kolejnych zakładów. Warto przy tym 

zauważyć, że szkody górnicze powstają także w wyniku reaktywacji starych zrobów. 

SZKODY GÓRNICZE

Dodatkowym problemem związanym z eksploatacją 

górniczą trzech ruchów kopalni Ruda  jest powstawanie 

szkód górniczych koniecznych do zlikwidowania. 

Wartość prac naprawczych może wynieść nawet 

ok. 1 mld zł.

Składają się na to m.in. koszty  rekty�kacji i usuwania 

uszkodzeń budynków mieszkalnych, szkół, przedszkoli, 

infrastruktury (szczególnie kanalizacyjnej), konieczność 

prostowania budynków i przebudowy instalacji 

docelowych, napraw nawierzchni dróg oraz 

przywrócenia właściwych stosunków wodnych 

np. w zlewni Potoku Bielszowickiego.

Zdjęcia: Skutki eksploatacji górniczej



Społeczne i ekonomiczne koszty restrukturyzacji
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KRYZYS SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

W wyniku likwidacji KWK Ruda pracę może stracić nawet 28 tys. osób (około 7,2 tys. osób 

zatrudnionych w kopalni oraz 21 tys. w branży okołogórniczej). Jeżeli nie zostaną podjęte radykalne 

działania pomocowe i osłonowe, to w efekcie dojdzie do poważnego kryzysu, nie tylko 

gospodarczego, ale także społecznego i kulturowego, ponieważ kopalnia to coś znacznie więcej niż 

tylko miejsce pracy - to również ośrodek tożsamości mieszkających tu ludzi12.  Co za tym idzie, utrata 

miejsca pracy w górnictwie to utrata tożsamości społecznej13. 

WYZWANIA DLA RYNKU PRACY

W przypadku zamknięcia kopalni istotnym problemem będzie zapewnienie zatrudnionym tam 

pracownikom pracy na podobnym poziomie �nansowym. Z danych otrzymanych z PGG wynika, 

że średnie wynagrodzenie górnika to około 8,5 tys. zł brutto. Choćbrakuje całościowych badań na ten 

temat, to na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród pracowników KWK ROW należącej do Polskiej 

Grupy Górniczej S.A. stwierdzono, że 44% górników zdecydowanie nie zgodziłoby się na niższe niż 

posiadane obecnie zarobki. Jedynie nieco ponad 25% badanych byłoby skłonne podjąć pracę 

z wynagrodzeniem niższym o maksymalnie 250 zł. 

Najbardziej atrakcyjnym dla nich sektorem jest przemysł wydobywczy inny niż górnictwo węgla 

kamiennego. Pozytywnie oceniało go 20% wszystkich ankietowanych. Na kolejnych miejscach 

znalazły się: transport (14,9%), motoryzacja należąca do przetwórstwa przemysłowego (14,8%) oraz 

budownictwo (11,5%). Jednocześnie za najmniej atrakcyjne sektory ankietowani uważają: rolnictwo 

(ponad 31%), przemysł spożywczy (12,5%) oraz usługi publiczne (nieco ponad 12%)14.

Prawdziwym wyzwaniem jest więc stworzenie wysokiej jakości, wysokopłatnych miejsc pracy 

w branżach atrakcyjnych dla obecnych górników w �rmach, z którymi pracownicy mogą się 

identy�kować.  

12 Doświadczenia wynikające z przebiegu restrukturyzacji górnictwa węglowego w Polsce potwierdzają, że zlikwidowanie nierentownej kopalni to przede 
wszystkim poważny problem społeczny i gospodarczy. W tym kontekście warto zauważyć, że restrukturyzacja górnictwa determinowała 
do przyjmowania postaw roszczeniowych wynikających m.in. z uprzywilejowanej pozycji grupy zawodowej, jaką są górnicy − i jej obrony w kontekście 
ich pauperyzacji i marginalizacji społecznej. Por. R. Marszowski, Reforma polskiego górnictwa a Śląskie Centrum Monitorowania Zmian Okołogórniczych. 
Propozycja wsparcia dla gmin i powiatów. „Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne” 26 (3) 2017.
13  „W okresie transformacji, kiedy wiele kopalń i hut przestało istnieć, radykalnie zmieniła się sytuacja życiowa mieszkańców przyzakładowych osiedli. 
Stracili oni w pewien sposób kontrolę, nie tylko nad własnym życiem, lecz także ładem społecznym na osiedlu, co oznaczało początek anomii, 
prowadzącej do zniszczenia związków i relacji panujących w grupie, a w efekcie budowanej przez wiele lat wspólnoty. (…) Największym problemem 
dotyczącym w różnym stopniu, w zasadzie wszystkich miast aglomeracji, było wytwarzanie się przestrzennych stref załamania społecznego. Następowało 
to zwykle tam, gdzie wcześniej przestrzeń miasta przemysłowego wydzielała dość wyraźnie dzielnicę czy osadę przemysłową. (…) Przykładem może być 
Ruda Śląska. W momencie, gdy nastąpiło załamanie gospodarcze, to do tych dzielnic zaczęła zakradać się w znaczniejszej mierze zwykła bieda i okazało 
się, że wzory patologiczne nagle zaczynają się rozpowszechniać, a kontrola społeczna jest w stosunku do tych zjawisk zupełnie nieefektywna”. A. Śliz, 
M. S. Szczepański, Miejskie wspólnoty i stowarzyszenia. Próba portretu socjologicznego. „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 2018, 19(1), 34–45.
14 Sprawiedliwa Transformacja Węglowa w Regionie Śląskim, op. cit.
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Szacuje się, że stworzenie nowego miejsca pracy w Katowickiej Specjalnej Stre�e Ekonomicznej 

kosztuje około 350 000 zł15. Gdyby zastosować proste działanie arytmetyczne polegające 

na zastąpieniu miejsc pracy w KWK Ruda 1 do 1, należałoby zainwestować co najmniej 2 499 000 000 zł.

W związku z powyższym, niezbędne są intensywne działania na rzecz pozyskiwania nowych �rm, 

które zainwestują w Rudzie Śląskiej, szczególnie z branży przemysłowej.

ZAPAŚĆ MIEJSKICH FINANSÓW

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia związane z restrukturyzacją branży górniczej 

i hutniczej, należy dołożyć wszelkich starań, aby nie popaść w zapaść społeczno-gospodarczą, jak to 

miało miejsce w innych miastach, np. Bytomiu.

Przypomnijmy, że po 1989 roku Bytom znalazł się w trudnej sytuacji, a z powodu rabunkowego 

wydobycia węgla miasto coraz bardziej niszczało. Jednocześnie wraz z transformacją ustrojową 

upadały kolejne zakłady pracy - pięć kopalń, dwie huty oraz wiele �rm z nimi współpracujących. 

W efekcie tych przemian pracę straciło od 30 do 50 tys. osób. W pewnym momencie bezrobocie 

wynosiło aż 26% i postępowało zubożenie mieszkańców. Miasto wyludnia się. W Bytomiu wskutek 

eksploatacji górniczej i procesów likwidacyjnych w przemyśle wydobywczym i hutniczym doszło 

do dewastacji obiektów, w tym poprzemysłowych, znacznego zanieczyszczenia środowiska 

oraz dekapitalizacji substancji mieszkaniowej16.  

Zgodnie z zapisami KPZK 2030 Bytom kwali�kuje się do obszarów zde�niowanych jako obszary 

degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej17. 

Żeby ten scenariusz nie powtórzył się w Rudzie Śląskiej, trzeba już teraz zastosować skuteczne 

mechanizmy osłonowe, którymi zostałyby objęte wszystkie grupy społeczne dotknięte negatywnymi 

skutkami zmian. 

Miasto nie jest w stanie samodzielnie sprostać tym wyzwaniom, zwłaszcza że restrukturyzacja 

górnictwa i hutnictwa ma bezpośrednie przełożenie na jego kondycję �nansową. Poniższa tabela 

bardzo wyraźnie obrazuje, jaka może być utrata dochodów Miasta Ruda Śląska w skali roku z tytułu 

utraconych podatków od osób �zycznych oraz podatków i opłat lokalnych w wyniku likwidacji 

podmiotów przemysłu ciężkiego działających na terenie miasta, tj. ok. 40 mln zł.

15 Na terenie Podstrefy Tyskiej te koszty są jeszcze wyższe - do końca 2017 r. poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 6 mld oraz utworzono 
15.500 miejscach pracy. Na tej podstawie wyliczono, że koszt utworzenia jednego miejsca pracy wyniósł 387.096,77 zł.
16  Znamiennym przykładem są wydarzenia z lipca 2011 r. w dzielnicy Bytom Karb. Kiedy na wskutek prowadzonej eksploatacji węgla doszło do katastrofy 
budowlanej. Z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, nastąpiła konieczność wykwaterowania ok. 460 osób.
17 Został wskazany jako obszar strategicznej interwencji (obszary problemowe), jak m.in. miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje 
społeczno-gospodarcze wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji. 
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Kwota potencjalnie utraconych dochodów stanowi blisko 40% wydatków inwestycyjnych miasta 

poniesionych w 2019 r. Dodać należy, iż wydatki inwestycyjne z roku na rok będą maleć, 

w związku z kończącą się perspektywą �nansową Unii Europejskiej oraz poprzez niekorzystane zmiany 

dotyczące udziału samorządów w podatkach. Należy zwrócić uwagę, że dalej trwa pandemia 

Sars-COV-2, która doprowadziła do recesji gospodarczej!

Szacowana roczna utrata dochodów Miasta Ruda Śląska z tytułu podatku PIT w wysokości ponad 

13 mln zł może być znacznie wyższa i może wnieść ponad 30 mln zł, zakładając likwidację miejsc pracy 

z otoczenia okołogórniczego. Z kolei utrata dochodów Miasta z tytułu podatku nieruchomości 

od osób prawnych w stosunku do wpływów za 2019 r. związana z likwidacją przedsiębiorstw może 

wynieść nawet  30%. Utrata miejsc pracy w górnictwie będzie wiązała się również z utratą dochodów 

Miasta z tytułu nieregulowania przez osoby bezrobotne innych danin, m.in. „opłaty śmieciowej”, 

podatku od nieruchomości (osoby �zyczne), opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych – 

komunalnych, itp.

Zjawisko to może się nasilić poprzez zwiększoną depopulację miasta bezpośrednio związaną z utratą 

miejsc pracy i niemożnością zastąpienia ich w dotychczasowym miejscu zamieszkania. 



Prorozwojowe działania samorządu
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INWESTYCJE

Miasto od lat prowadzi intensywne działania inwestycyjne mające na celu poprawę i podniesienie 

atrakcyjności inwestycyjnej. Strategiczną inwestycją samorządu Rudy Śląskiej jest budowa trasy N-S, 

która realizowana jest z myślą o całym regionie. Połączyć ma ona Drogową Trasę Średnicową 

z Autostradą A4, a docelowo ma przebiegać do granicy z Bytomiem.

Ma ona znaczenie nie tylko dla mieszkańców Rudy Śląskiej, ale także dla miast ościennych: Bytomia, 

Zabrza, Świętochłowic, Chorzowa czy Mikołowa. Stanowi ona kręgosłup gospodarczy miasta, 

otwierający nowe tereny inwestycyjne. 

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost dostępności komunikacyjnej województwa śląskiego 

poprzez włączenie do sieci TEN-T. Inwestycja ta daje szansę na zmianę przemysłowego wizerunku 

miasta, poprzez utworzenie nowych, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Ze względu na bardzo 

wysokie koszty, inwestycja ta może być realizowana przez Miasto Ruda Śląska jedynie przy wsparciu ze 

środków Unii Europejskiej. Do tej pory zrealizowane zostały trzy z pięciu planowanych odcinków, 

mających docelowo połączyć Drogową Trasę Średnicową z autostradą A418. 

Trasa do tej pory kosztowała ~ 183 222 031 zł, a uzyskane do�nansowanie to niemal 120 mln zł. 

Dokończenie budowy trasy, do połączenia z autostradą, będzie jeszcze kosztowało około 335 mln zł19.  

Natomiast koszt wykonania trasy N-S do granicy z miastem Bytom szacunkowo może wynieść około 

250 mln zł.  Całkowity koszt połączenia N-S może wynieść zatem około 750 000 000 zł.

POZYSKIWANIE INWESTORÓW

Miasto stara się aktywnie działać na rzecz dywersy�kacji lokalnej gospodarki i pozyskiwania nowych 

inwestorów. Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic powołała Zespół do spraw obsługi inwestora, przy 

współpracy z którym w mieście swoje inwestycje ulokowali znaczący deweloperzy komercyjni: 

Panattoni Europe, Hillwood, Prologis Polska20. 

18  Rozpoczęcie inwestycji przez rudzki samorząd miało miejsce już w 2010 r. Trzeci ukończony odcinek został oddany do użytku w 2018 roku. 
19 Biorąc pod uwagę najniższą ofertę z unieważnionego przetargu przeprowadzonego w 2019 r. 
20 O atrakcyjności miasta świadczą wypowiedzi inwestorów:
„Decyzję ekspansji Rudy Śląskiej komentuje Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni Europe „Górny Śląsk ze swoją największą w Polsce 
konurbacją to jedna z najlepszych lokalizacji już nie tylko w kontekście polskiego biznesu, ale i tego o transeuropejskim zasięgu działania. Obszar ten ma 
dostęp do bardzo dobrej infrastruktury transportowej - gęstej siatki dróg krajowych i autostrad - oraz kolejowej. Inne czynniki sprzyjające regionowi to 
m.in. dostęp do wykwali�kowanej kadry zawodowej, rozsądna cena za ziemię, a także jej dostępność. Ekspansja Panattoni na Śląsku jest rzeczą naturalną, 
a wybór Rudy Śląskiej to postawienie na bardzo dobrą lokalizację i potencjał biznesowy – wg. Forbes rudzki samorząd uplasował się na 9. miejscu wśród 
gmin od 50 do 149 tys. mieszkańców, właśnie ze względu na przyjazność biznesowi”.
Źródło: https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/panattoni-kupuje-i-buduje-w-rudzie-slaskiej,176681.html.
"Za Rudą Śląską przemawiała nie tylko bliskość dotychczasowej siedziby �rmy [Spółka Dywidag Systems], ale także fakt, iż jest to miasto przyjazne 
przedsiębiorcom, posiadające bardzo dobry, wciąż modernizowany układ komunikacyjny oraz szeroki dostęp do rynku pracy. Jeszcze kilka lat temu 
bardzo trudno było znaleźć w tym rejonie nowoczesną powierzchnię, a dzisiaj są tam cztery parki przemysłowe i z całą pewnością będą powstawać 
kolejne - dodaje Michał Kozar, Doradca w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych �rmy Cresa Polska”. 
Źródło: https://cresa.pl/dywidag-systems-international-otworzy-hale-produkcyjna-w-rudzie-slaskiej.
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Inni znaczący inwestorzy w Rudzie Śląskiej: Liebherr-Polska, Leiber – Poland, Nik-Pol, Zakłady Mięsne 

Madej&Wróbel, Lambertz Polonia, Euro-Locks, Mid Ocean Logistics Poland, Grupa Raben, DPD Polska, 

Grupa La Compagnie des Vétérinaires, WM Automation, Grupa Deltatrans, Pack-Center, Inter Cars 

Silesia, Wuwer, Restyl, DST, Stanusch Technologies, Ekoinwentyka, Ayesa Polska, Mercedes-Benz Trucks 

Polska21.  

PRACE KONCEPCYJNE

Warto dodać, że Miasto włączyło się do prac Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów 

górniczych w województwie śląskim. Aktywność miasta jest również uwidoczniona w ramach prac 

nad projektami inwestycji przygotowanymi do realizacji poprzez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 

oraz Fundusz Odbudowy. Jednym z wielu zgłaszanych projektów jest „Rewitalizacja i adaptacja 

Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczne-kulturalne”, którego wartość 

szacowana jest na ponad 52 mln zł, co pokazuje skalę interwencji, które należy poczynić mając na celu 

nadanie nowych funkcji terenom i obiektom poprzemysłowym.

Miasto przygotowywało też studyjne koncepcje rozwoju terenów potencjalnie pogórniczych, 

szczególnie dot. KWK Pokój, opracowane na potrzeby konkursu w ramach środków dot. 

przygotowania programu „Rozwój lokalny” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, a także na potrzeby 

wewnętrzne. Główną ideą jest zagospodarowanie terenów i możliwych do wykorzystania budynków 

na cele centrotwórcze.

WYKWALIFIKOWANE ZASOBY KADROWE

Miasto Ruda Śląska jest gotowe do podjęcia wszelkich działań i szeroko rozumianej współpracy 

w zakresie transformacji regionów górniczych. Posiada dobrze wykwali�kowaną kadrę oraz dysponuje 

dużym doświadczeniem w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej. 

Działający w mieście Zespół do spraw obsługi inwestora służy wszelką pomocą, m.in. w zakresie 

koordynowania obsługi inwestorów, w tym promocji przedsiębiorczości i terenów strategicznych 

gospodarczo. Ponadto dużym wsparciem będą wykwali�kowane służby Powiatowego Urzędu Pracy 

w Rudzie Śląskiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, które bezpośrednio 

działają w sektorze społecznym, m.in. w zakresie przekwali�kowania zawodowego bezrobotnych 

oraz walki z wykluczeniem społecznym. 

21  Na podstawie rejestru pozwoleń na budowę.
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Miasto samodzielnie nie jest w stanie sprostać wyzwaniom związanym z likwidacją kopalni Ruda 

i Huty Pokój. Jedynie dedykowana Miastu Ruda Śląska pomoc �nansowa Rządu RP, Samorządu 

Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej, m.in. w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, 

Funduszu Odbudowy, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych itp. jest w stanie wesprzeć 

w mieście działania transformacji przemysłu ciężkiego. Współpraca na wieloinstytucjonalnej arenie 

pozwoli na uniknięcie zapaści społeczno-gospodarczej miasta, a tym samym przyspieszy rozwój 

sektora przedsiębiorstw, szczególnie tworzącego wysokiej jakości miejsca pracy.

W związku z powyższym Miasto opracowało postulaty, których wdrożenie pozwoli na zapobieżenie 

kryzysowi społeczno-gospodarczemu w Rudzie Śląskiej.

POSTULAT 1

W latach 2021 – 2027 do przeprowadzenia transformacji przemysłowej Rudy Śląskiej potrzebnych 

będzie przynajmniej 5,3 mld zł. Środki te powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych – Unii 

Europejskiej (koszty zastąpienia miejsc pracy i przygotowania terenów pod inwestycje) i Skarbu 

Państwa (koszty usuwania szkód górniczych, programów osłonowych i przekwali�kowania 

pracowników, rekompensata za utracone dochody podatkowe). 

POSTULAT 2

Pomocowe środki zewnętrzne Unii Europejskiej winny być dedykowane bezpośrednio dla Rudy 

Śląskiej i innych gmin, w których likwidowane są zakłady górnicze. Pomoc Skarbu Państwa winna 

trwać aż do usunięcia negatywnych skutków likwidacji. Środki powinny być skierowane do dyspozycji 

samorządu województwa i wydatkowane na projekty i zadania przyjęte w Programie Transformacji 

Górniczej (Masterplanie Pomocowym) opracowanym przez gminy górnicze. Dokument powinien 

wskazywać termin realizacji poszczególnych projektów i zadań. W okresie realizacji Programu 

rekompensata za utracone dochody winna być wypłacana na niezmienionym poziomie.

Z uwagi na zakres wsparcia fundusz pomocowy winien być zasilony przez środki obecnie kierowane 

do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., której działalność powinna zostać ograniczona do likwidacji 

mienia zakładu i przekazywania gminom górniczym terenów do zagospodarowania.

POSTULAT 3

Ruda Śląska postuluje przyjęcie pakietu aktów prawnych umożliwiających przejmowanie 

i zagospodarowywanie w specjalnym trybie terenów likwidowanych zakładów górniczych.  

Specjalne rozwiązania powinny obejmować – (1) nieodpłatne przejęcie nieruchomości niezwłocznie 

po przeprowadzonej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. niezbędnej likwidacji mienia, 

(2) przekazanie prawa własności nieruchomości po uprzednim rozwiązaniu użytkowania wieczystego 

i innych obciążeń, (3) uproszczoną ścieżkę przygotowania inwestycji, w tym zmiany studium 

kierunków przestrzennego zagospodarowania i planu zagospodarowania przestrzennego, a także 

wydawania niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Wdrożenie tych rozwiązań pozwoli na kompleksowe podejście do zwartych terenów i uniknięcie 

fragmentaryzacji i chaosu urbanistycznego, w tym – w miejscach, gdzie jest to pożądane – rozwinięcie 

funkcji miasto i centrotwórczych.
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POSTULAT 4

Realizacja Programu Transformacji Górniczej winna być wspierana poprzez działania na rzecz 

pozyskania strategicznych dla Miasta inwestorów. 

Realną pomocą dla Miasta byłoby lokowanie w Rudzie Śląskiej inwestycji wspieranych przez rząd i jego 

agendy, bądź Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, takich jak inicjatywa budowy fabryki 

samochodów elektrycznych czy polskiej fabryki ogniw fotowoltaicznych22.

Oferta powinna być kierowana do jak najszerszego grona inwestorów reprezentujących szerokie 

spektrum branż w celu dywersy�kacji gospodarczej miasta i uniknięcia powstania monokultury 

przemysłowej. Wspomniana oferta powinna być dostosowana do specy�ki społeczno-zawodowej 

osób, które utracą pracę. Wcześniejsze doświadczenia wskazują, że odchodzący górnicy niechętnie 

zakładają nowe �rmy23 - było to tylko około 10 %, a wśród nich niewielu podjęło ze sobą współpracę 

na zasadzie np. łączenia kapitałów24.

Przeznaczony do zagospodarowania teren może również stać się przestrzenią nietypowego 

zagospodarowania nieczynnych kopalń, np. w obszarze innowacje i przedsiębiorczość, 

przy współpracy jednostek naukowo-badawczych25. 

POSTULAT 5

Dla odchodzących pracowników kopalń i przedsiębiorstw okołogórniczych powinien zostać 

stworzony specjalny pakiet osłonowy. 

Pakiet winien obejmować odchodzących z kopalń i członków ich rodzin szerokim wachlarzem działań, 

takich jak: pomoc psychologiczna, szkolenia, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 

outplacement, pomoc w poruszaniu się na współczesnym rynku pracy, inkubowanie nowych �rm 

nastawionych na rozwój i innych.

Miasto samodzielnie nie jest w stanie sprostać wyzwaniom związanym z likwidacją kopalni Ruda 

i Huty Pokój. Jedynie dedykowana Miastu Ruda Śląska pomoc �nansowa Rządu RP, Samorządu 

Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej, m.in. w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, 

Funduszu Odbudowy, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych itp. jest w stanie wesprzeć 

w mieście działania transformacji przemysłu ciężkiego. Współpraca na wieloinstytucjonalnej arenie 

pozwoli na uniknięcie zapaści społeczno-gospodarczej miasta, a tym samym przyspieszy rozwój 

sektora przedsiębiorstw, szczególnie tworzącego wysokiej jakości miejsca pracy.

W związku z powyższym Miasto opracowało postulaty, których wdrożenie pozwoli na zapobieżenie 

kryzysowi społeczno-gospodarczemu w Rudzie Śląskiej.

POSTULAT 1

W latach 2021 – 2027 do przeprowadzenia transformacji przemysłowej Rudy Śląskiej potrzebnych 

będzie przynajmniej 5,3 mld zł. Środki te powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych – Unii 

Europejskiej (koszty zastąpienia miejsc pracy i przygotowania terenów pod inwestycje) i Skarbu 

Państwa (koszty usuwania szkód górniczych, programów osłonowych i przekwali�kowania 

pracowników, rekompensata za utracone dochody podatkowe). 

POSTULAT 2

Pomocowe środki zewnętrzne Unii Europejskiej winny być dedykowane bezpośrednio dla Rudy 

Śląskiej i innych gmin, w których likwidowane są zakłady górnicze. Pomoc Skarbu Państwa winna 

trwać aż do usunięcia negatywnych skutków likwidacji. Środki powinny być skierowane do dyspozycji 

samorządu województwa i wydatkowane na projekty i zadania przyjęte w Programie Transformacji 

Górniczej (Masterplanie Pomocowym) opracowanym przez gminy górnicze. Dokument powinien 

wskazywać termin realizacji poszczególnych projektów i zadań. W okresie realizacji Programu 

rekompensata za utracone dochody winna być wypłacana na niezmienionym poziomie.

Z uwagi na zakres wsparcia fundusz pomocowy winien być zasilony przez środki obecnie kierowane 

do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., której działalność powinna zostać ograniczona do likwidacji 

mienia zakładu i przekazywania gminom górniczym terenów do zagospodarowania.

POSTULAT 3

Ruda Śląska postuluje przyjęcie pakietu aktów prawnych umożliwiających przejmowanie 

i zagospodarowywanie w specjalnym trybie terenów likwidowanych zakładów górniczych.  

Specjalne rozwiązania powinny obejmować – (1) nieodpłatne przejęcie nieruchomości niezwłocznie 

po przeprowadzonej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. niezbędnej likwidacji mienia, 

(2) przekazanie prawa własności nieruchomości po uprzednim rozwiązaniu użytkowania wieczystego 

i innych obciążeń, (3) uproszczoną ścieżkę przygotowania inwestycji, w tym zmiany studium 

kierunków przestrzennego zagospodarowania i planu zagospodarowania przestrzennego, a także 

22 Inicjatywa została stworzona przez producentów urządzeń fotowoltaicznych, Polski Fundusz Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także 
Komisję Europejską . Por. https://www.rp.pl/Energetyka/308129893-Sloneczna-gigafabryka.html
23 „(...) zasada, że >>im więcej przedsiębiorców, tym lepiej<<, nie wydaje się budzić wątpliwości. Tymczasem międzynarodowe badania porównawcze 
pokazują, że udział przedsiębiorców wśród ludności aktywnej ekonomicznie (stopa przedsiębiorczości) powinien być optymalny, a więc nie za mały, ale 
i nie za duży. To optimum w danym państwie zależy od osiągniętego poziomu rozwoju, ale także od czynników o charakterze kulturowym. Wspomniane 
badania wskazują również, że w Polsce w wymiarze ilościowym stopa przedsiębiorczości jest zbliżona do optymalnej”. Por. Studia BAS Nr 2(58) 2019, 
s. 9–28, dostęp na: www.bas.sejm.gov.pl)
24 Autorzy artykułu powołują się na badania prof. Marka S. Szczepańskiego, socjologa z Uniwersytetu Śląskiego 
https://oweglu.pl/zamiast_na_przekwali�kowanie_gornicy_wydaja_swoje_odprawy_na_karaiby/.
25 W 2015 r. Nagrody Nobla za wybitne osiągnięcia w dziedzinie �zyki otrzymali Japończyk Takaaki Kajita i Kanadyjczyk Arthur B. McDonaldi. Komitet 
Noblowski docenił odkrycie oscylacji neutrin, które świadczą o tym, że neutrina mają masę. Odkrycia dokonano za pomocą dwóch detektorów Sudbury 
Neutrino Observatory (SNO) w Kanadzie oraz detektora Super-Kamiokande w Japonii. Jedną z cech wspólnych tych urządzeń jest to, że zostały 
zbudowane w nieczynnych kopalniach. Odnotować tu można też, że po sukcesie eksperymentu LIGO-Virgo (nagroda Nobla za pierwszą detekcję fal 
grawitacyjnych) �zyk prof. Michał Bejger, członek polskiej grupy Polgraw współpracującej w tym eksperymencie, stwierdził w rozmowie z Gazetą 
Wyborczą, że polscy �zycy szukają miejsca w nieczynnej kopalni w celu zainstalowania detektorów.

wydawania niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Wdrożenie tych rozwiązań pozwoli na kompleksowe podejście do zwartych terenów i uniknięcie 

fragmentaryzacji i chaosu urbanistycznego, w tym – w miejscach, gdzie jest to pożądane – rozwinięcie 

funkcji miasto i centrotwórczych.
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W tej kwestii warto skorzystać z doświadczeń restrukturyzacji prowadzonej w latach 1998-2006 26.

Pakiet dla przedsiębiorstw okołogórniczych powinien być nastawiony na zachowanie jak największej 

liczby miejsc pracy. Wsparcie powinno polegać m.in. na pomocy w: poszukiwaniu nowych rynków 

zbytu, przebranżowieniu przedsiębiorstw i pracowników oraz szkoleniach dla załogi.

POSTULAT 6

Ruda Śląska miejscem transformacji i przestrzenią do prowadzenia dialogu celem wypracowania 

najlepszych rozwiązań.

Miasto powinno być włączone – przynajmniej w charakterze obserwatora – do zespołu 

ds. restrukturyzacji górnictwa, jako miejsca dialogu strony rządowej, społecznej i przedsiębiorcy 

górniczego (PGG), który wypracowuje strategię dalszego funkcjonowania branży górniczej w Polsce 

oraz harmonogram likwidacji poszczególnych zakładów. Pozwoli to na lepsze przygotowanie 

Programu Transformacji Górniczej, w tym bardziej adekwatne i efektywne kierowanie działań 

pomocowych.

26 Należy podkreślić, że w czasie poprzedniej restrukturyzacji górnictwa w latach 1998-2006 dla górników i pracowników kopalń stworzony został 
specjalny pakiet osłonowy. Powołano także specjalną instytucję pomocową dla górników (pracowników kopalń) i ich rodzin – Górniczą Agencję Pracy. 
Tworzyła ona przy kopalniach Biura Pomocy Zawodowej. Pracownicy kopalń mogli tam otrzymać informacje o obowiązującym aktualnie pakiecie 
osłonowym. Biura Pomocy Zawodowej Górniczej Agencji Pracy poszukiwały ofert pracy, świadczyły usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. 
Ich pracownicy uczyli poruszania się po rynku pracy, pomagali przygotować dokumenty oraz uczyli jak przygotować się do rozmowy kwali�kacyjnej. 
Biura otwarte były nie tylko dla górników, ale też rodzin górniczych. Działały niezależnie od kopalń.



Scenariusz transformacji Rudy Śląskiej – obszary interwencji27
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Roboczy harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Źródła �nansowania przedsięwzięcia

27  Nie jest możliwe skonstruowanie bardziej precyzyjnych scenariuszy działań ze względu na brak informacji i jednoznacznych deklaracji Rządu RP dot. 
faktycznych zamiarów związanych z restrukturyzacją branży.
28 Z możliwością przedłużenia na kolejną perspektywę unijną.
29 Z możliwością przedłużenia na kolejną perspektywę unijną.
30 Z możliwością przedłużenia na kolejną perspektywę unijną.
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Miasto Ruda Śląska jest gotowe do podjęcia wszelkich działań i szeroko rozumianej współpracy 

w zakresie transformacji regionów górniczych. Posiada dobrze wykwali�kowaną kadrę oraz dysponuje 

dużym doświadczeniem w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej. 

Mając na uwadze informacje i analizy zebrane w niniejszym dokumencie należy stwierdzić, 

iż całkowita likwidacja przemysłu ciężkiego w Rudzie Śląskiej stanowi wyzwanie 

społeczno-gospodarcze na miarę końca lat 90-tych, któremu można sprostać tylko w ścisłej 

współpracy ze stroną rządową i szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym. 

Dane wskazujące ilość terenów przemysłowych i poprzemysłowych wymagających przygotowania 

inwestycyjnego, czyli 947 ha, stanowiących ponad 12% całkowitej powierzchni miasta, szacunkowy 

koszt tych działań w wysokości ponad 1,5 mld zł, jak również wyliczenia pokazujące, iż zastąpienie 

utraconych miejsc pracy nowymi może wiązać się z kosztem w wysokości blisko 2,5 mld zł, świadczą 

o skali wyzwania jakim jest transformacja górnicza/przemysłowa Rudy Śląskiej. 

Dodatkowym problemem miasta jest fakt, iż likwidacja przedsiębiorstw górniczych i hutniczych 

działających w mieście wiąże się z dramatycznym wzrostem bezrobocia z obecnych 3,1% do wartości 

ponad 20%, co przekłada się na liczbę ponad 12 000 nowych bezrobotnych. 

Opisana sytuacja może doprowadzić do utraty dochodów Rudy Śląskiej w wysokości prawie 40 mln zł 

w skali roku, co w połączeniu z niekorzystnymi dla samorządów zmianami w systemie podatkowym, 

niedoszacowaniem wartości subwencji oświatowej, wzrostem płacy minimalnej oraz sytuacją 

dotyczącą pandemii koronawirusa może doprowadzić do niekorzystnego rozwoju sytuacji 

społeczno-gospodarczej Rudy Śląskiej. Podnieść należy, iż koszty restrukturyzacji 

górniczej/przemysłowej Rudy Śląskiej muszą zostać poniesione poprzez �nansowanie pochodzące 

ze Skarbu Państwa oraz środków zewnętrznych. Ważnym również jest, aby strona rządowa 

przedstawiła plan stworzenia/pozyskania podmiotów gospodarczych, które pozwolą na zatrudnienie 

większości zwalnianych osób. 

Ruda Śląska postuluje stworzenie specjalnego pakietu aktów prawnych umożliwiających sprawne 

przejmowanie i przekształcanie terenów lub przekazywanie ich wyspecjalizowanym podmiotom 

celem przygotowania inwestycyjnego i prowadzenia działań promocyjnych, celem pozyskania 

inwestorów.

Koszty transformacji muszą być pokryte przez Skarb Państwa oraz ze środków zewnętrznych 

pozostających w dyspozycji Unii Europejskiej. Finasowanie powinno być wyodrębnione z ogólnych 

strumieni funduszy i przeznaczone dla miast, które są najbardziej narażone na skutki transformacji 

przemysłowej. 

Ruda Śląska jest największą gminą górniczą w Unii Europejskiej i w związku z tym jest bezpośrednio 

narażona na katastrofalne skutki niewłaściwie przeprowadzonej transformacji. 

Obecnie proponowane dla Polski środki w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są dalece 

niewystarczające i istnieje obawa, że jeżeli nie zostaną skierowane bezpośrednio do obszarów 

górniczych, to ulegną one rozproszeniu. W efekcie spodziewany cel nie zostanie osiągnięty. 

Łączne koszty niezbędnej do przeprowadzenia transformacji i utraconych korzyści dochodowych 

Miasta Ruda Śląska to około 5,3 mld zł.
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