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CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZA 
 

I. Charakterystyka powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego  

I.1. Podstawowe informacje 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski położony jest w południowo-wschodniej części województwa 
opolskiego, przy granicy z województwem śląskim, w dorzeczu Odry i Kłodnicy. Zajmuje 6,6% powierzchni 
województwa. Od północy powiat sąsiaduje z powiatem strzeleckim, od północnego zachodu                      
z krapkowickim, od zachodu z prudnickim, od południowego zachodu z głubczyckim oraz z powiatami 
Województwa Śląskiego tj. od wschodu z gliwickim, a od południowego wschodu z raciborskim. 

 

Rysunek 1 Mapa Powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego 

 
 
Powiat charakteryzuje się dużym potencjałem gospodarczym, infrastrukturalnym, 
społecznym i intelektualnym. Jest jednym z czterech rejonów przemysłowych 
województwa opolskiego, a miasto Kędzierzyn-Koźle jest drugim po Opolu miastem 
węzłowym strefy uprzemysłowienia i urbanizacji Opolszczyzny. Rejon ten posiada duże 
szanse rozwoju w obszarze innowacji, przemysłu i usług wykorzystujących drogowe, 
kolejowe i wodne walory komunikacyjne. Korzystne położenie związane jest przede 

wszystkim z bliskością autostrady A-4 oraz z przebiegającą przez Kędzierzyn-Koźle międzynarodową 
magistralą kolejową wschód- zachód. Powiat posiada gęstą sieć dróg gminnych i powiatowych, cechuje 
się ponadto korzystnym usytuowaniem przy szlaku żeglugowym na Odrze. Droga rzeczna posiada port, 
przeładownię oraz stocznię.  
Użytki rolne zajmują 60% powiatu. Na dobrych glebach uprawia się głównie pszenicę, jęczmień, rzepak 
oraz buraki cukrowe. Powiat jest specyficznie ukształtowanym obszarem. W otoczeniu terenów rolniczych 
funkcjonuje silnie uprzemysłowiona aglomeracja kędzierzyńsko-kozielska.  
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I.2 Charakterystyka gmin powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 

W skład powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wchodzi sześć gmin:  
1) Gmina miejska Kędzierzyn-Koźle 
2) Gmina wiejska Bierawa 
3) Gmina wiejska Cisek 
4) Gmina wiejska Pawłowiczki 
5) Gmina wiejska Polska Cerekiew 
6) Gmina wiejska Reńska Wieś 

 

 
Rysunek 2 Gminy powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego 

Źródło: www.gminy.pl 

Gmina miejska Kędzierzyn-Koźle  

Miasto Kędzierzyn-Koźle powstało w 1975 r. z połączenia miast Kędzierzyna, Koźla, Kłodnicy, 
Sławięcic oraz obszaru gminy Sławięcice. Jego specyficzne położenie geograficzne powoduje, 
że charakteryzuje się atrakcyjnością krajobrazu oraz lokalizacją przyjazną rozwojowi przemysłu. 
Powierzchnia miasta wynosi 123,4 km², co stawia je na pierwszym miejscu wśród wszystkich 
ośrodków miejskich Opolszczyzny, pod względem zajmowanej powierzchni.  
Gmina miejska Kędzierzyn-Koźle graniczy od północy z gminami miejsko-wiejskimi: 
Zdzieszowice, Leśnica  i Ujazd, od południa z gminami wiejskimi: Bierawa  i Cisek, od zachodu z gminą 
wiejską Reńska Wieś, od wschodu z gminami Rudziniec, Sośnicowice i Kuźnia Raciborska (województwo 
śląskie). Atutem miasta jest jego położenie w centralnej części Europy, w stosunkowo niedalekiej 
odległości od sześciu stolic europejskich: Warszawy, Berlina, Pragi, Wiednia, Bratysławy i Budapesztu. 
Lokalizacja ta, na granicy dwóch zróżnicowanych województw – dolnośląskiego i śląskiego oraz w pobliżu 
autostrady A4, czyni z miasta prężnie działający ośrodek gospodarczy. Oprócz dogodnych połączeń 
drogowych, duże możliwości rozwoju miasta stwarza położenie na trasie międzynarodowej magistrali 
kolejowej wschód-zachód, która wraz z Portem w Koźlu pozwala na korzystanie z kilkusetkilometrowego 
szlaku wodnego prowadzącego do Portu Morskiego Handlowego Szczecin – Świnoujście, a połączenie     
z Europejskim Systemem Dróg Wodnych (Odra-Szprewa, Odra- Havela), umożliwia transport do krajów 
Europy Zachodniej. Obecnie miasto liczy 63 635 mieszkańców1. Dzieli się na 16 osiedli (klasyfikacja wg 

                                                           
1 Narodowy Spis Powszechny 2011, Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 

http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99dzierzyn_%28K%C4%99dzierzyn-Ko%C5%BAle%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BAle_%28K%C4%99dzierzyn-Ko%C5%BAle%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82odnica_%28K%C4%99dzierzyn-Ko%C5%BAle%29
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wielkości osiedla pod względem liczby ludności): Śródmieście; Pogorzelec, Piastów, Zachód, Kłodnica, 
Stare Miasto, Blachownia, Sławięcice, Azoty, Cisowa, Rogi, Kuźniczka, Południe, Przyjaźni, Lenartowice, 
Miejsce Kłodnickie. 
Do najbardziej interesujących pamiątek przeszłości w Kędzierzynie – Koźlu należy zaliczyć pozostałości 
zamku    w Koźlu,  fragmenty dawnych umocnień twierdzy kozielskiej z Wieżą Montalemberta, zabytkowy 
Kanał Kłodnicki łączący Koźle z Gliwicami, zespół portowy w Koźlu – Porcie oraz zespół parkowo-
pałacowy w Sławięcicach.2 

Gmina Bierawa 

Leży w południowo-wschodniej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Jej tereny 
graniczą z prawobrzeżną Odrą, która tworzy granicę z gminą Cisek. Od strony południowo- 
wschodniej gmina graniczy z województwem śląskim, a od strony północnej z miastem 
Kędzierzyn-Koźle. Gmina Bierawa znajduje się w strefie oddziaływania i powiązań 
ekonomicznych, społecznych i kulturalnych aglomeracji opolskiej oraz jej zespołów miejsko-
przemysłowych ukształtowanych na osi Odry, tj. Kędzierzyn-Koźle, Blachownia, Zdzieszowice                     
i Krapkowice. Gmina Bierawa powstała w 1973 roku w wyniku połączenia gromadzkich rad narodowych     
w Bierawie, Dziergowicach i Kotlarni. Obszar gminy wynosi 119,24 km², z czego 63% stanowią lasy            
i obszary zalesione, a 37% tereny zakładów pracy i gospodarstwa indywidualnych. Użytki rolne w gminie 
zajmują powierzchnię 2 922 ha. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 4,30 ha. Trzy największe 
gospodarstwa posiadają powyżej 200 ha użytków rolnych. Dominujące uprawy to: pszenica, żyto, 
mieszanki zbożowe, rzepak i kukurydza. Większość gospodarstw zajmuje się hodowlą trzody chlewnej.  
W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Korzonek, 
Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Solarnia, Stara Kuźnia, Stare Koźle. Gminę zamieszkuje 7 811 
mieszkańców3. Bierawa to gmina o charakterze przemysłowo- rolniczym z rosnąco ostatnio potencjałem 
gospodarczym. Wiele firm inwestujących na jej terenie ma na uwadze dostępność głównych szlaków 
komunikacyjnych oraz bliskość aglomeracji górnośląskiej. 4 
 

Gmina Cisek  

Gmina leży w południowej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i zajmuje obszar 
70,30 km². Zamieszkuje ją 5 922 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 83 mieszkańca 
na 1 km2. Jej obecny kształt i wielkość ustanowiono 1 stycznia 1973 roku, po reformie 
administracyjnej państwa. W skład gminy wchodzi 14 sołectw : Błażejowice, Cisek, 
Dzielnica, Kobylice, Landzmierz, Łany, Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn, Podlesie, 
Przewóz, Roszowice, Roszowicki Las, Steblów i Sukowice. Podstawową funkcją gminy jest 
rolnictwo. Jego rozwojowi sprzyjają bardzo dobre warunki środowiska przyrodniczego. Obszar gminy jest 
prawie bezleśny. Użytki rolne zajmują aż 88 % jej powierzchni, a lasy niecały 1 %. Ponadto gmina pełni 
uzupełniającą funkcję mieszkaniową, na którą zasadniczy wpływ ma sąsiedztwo Kędzierzyna- Koźla. 
Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo. Jego rozwojowi sprzyjają bardzo dobre warunki środowiska 
przyrodniczego.5 
 

Gmina Pawłowiczki  

Gmina położona jest w południowo- zachodniej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, 
zajmuje obszar 153,58 km². Gmina powstała w 1975 roku z połączenia gmin Pawłowiczki i 
Gościęcin. Gminę zamieszkuje 7 957 mieszkańców. 
Pawłowiczki to gmina typowo rolnicza. Bardzo dobre i dobre gleby oraz dość łagodny klimat 
powodują, że posiada szczególne warunki naturalne umożliwiające intensywny rozwój rolnictwa i pod tym 
względem zajmuje pierwsze miejsce w województwie. Użytki rolne zajmują 88% powierzchni gminy. 

                                                           
2 Strategia Rozwoju Miasta Kędzierzyn– Koźle na lata 2009 – 2015, Opracowanie: Progress Consulting Sp. z o.o. oraz strona 
http://www.kedzierzyn-kozle.pl/ 
3 Narodowy Spis Powszechny 2011, Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 
4 http://www.bierawa.pl/ 
5 http://www.cisek.pl/ 
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Zdecydowana większość powierzchni użytków rolnych jest w rękach rolników posiadających 
gospodarstwa wielkości ponad 10 ha. W skład gminy Pawłowiczki wchodzą następujące sołectwa: 
Borzysławice, Chrósty, Dobieszów, Dobrosławice, Gościęcin, Grodzisko, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, 
Jakubowice, Karchów, Kózki, Ligota Wielka, Mierzęcin, Maciowakrze, Milice, Naczęsławice, Ostrożnica, 
Przedborowice, Radoszowy, Trawniki, Ucieszków, Urbanowice.6 

Gmina Polska Cerekiew 

Gmina położona jest w południowej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w dolinie 
dopływu Odry- Wrońsk Woda, w regionie Niziny Śląskiej na przejściu dwóch subregionów: od 
zachodu Płaskowyżu Głubczyckiego i od wschodu Niecki Kozielskiej. Jest to teren                      
o charakterze wyżynnym. Gmina Polska Cerekiew posiada dobry układ komunikacyjny- przez 
jej teren przebiega szlak o znaczeniu międzyregionalnym Opole- Rybnicki Okręg Węglowy. Zajmuje 
powierzchnię 60,85 km˛, co stanowi 9,73% powierzchni powiatu. 85% powierzchni gminy zajmują użytki 
rolne. Zamieszkuje ją 4 311 osób. Większość (ok. 60%) czynnych zawodowo mieszkańców pracuje w 
rolnictwie.  W skład gminy wchodzą: Polska Cerekiew, Ciężkowice, Jaborowice, Połowa, Dzielawy, Ligota 
Mała, Zakrzów, Witosławice, Grzędzin, Wronin, Koza-Łaniec, Mierzęcin. Ozdoba gminy jest wybudowany  
w Ciężkowicach nad potokiem Wrońska Woda uroczy pałacyk barokowy oraz ruiny zabytkowego zamku 
późnorenesansowego z roku 1617 wraz z parkiem krajobrazowym na terenie miejscowości Polska 
Cerekiew. Na terenie gminy, w Zakrzowie co roku organizowane są Jeździeckie Mistrzostw Polski 
Środowisk twórczych pod patronatem Premiera RP.7 

Gmina Reńska Wieś                                                                 

Gmina zajmuje północną część powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i stanowi 15,66% 
powierzchni powiatu. Leży  na przecięciu głównych szklaków komunikacyjnych o znaczeniu 
ponadregionalnym i krajowym. Gmina powstała w 1973 roku i obejmuje sołectwa: Bytków, 
Dębowa, Długomiłowice, Gierałtowice, Kamionka, Komorno, Łężce, Mechnica, Naczysławki, 
Poborszów, Pociękarb, Pokrzywnica, Radziejów, Reńska Wieś i Większyce.   
Gmina zajmuje powierzchnie 97,91 km², gdzie 82% to użytki rolne. Zamieszkuje ją 8 243 mieszkańców.                   
W wyniku restrukturyzacji gospodarstwa rolne powiększają swoją powierzchnię i przechodzą do 
wyspecjalizowanej produkcji rolnej, przeważnie zwierzęcej. Na trenie gminy Reńska Wieś znajduje się 
ponad 50 hektarowy kompleks poligonowy pozostały po jednostce wojskowej. W miejscowości  Dębowa 
znajduje się 65 hektarowy akwen wodny. Czysta woda (II klasa), bogactwo ryb, liczne strzeżone 
kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego, pola namiotowe czynią z tego niewielkiego miejsca oazę 
spokoju i odpoczynku dla korzystających z urlopów. Ponadto na terenie gminy, w Większycach znajduje 
się przepiękny zespół pałacowy, w którym przez wiele powojennych lat funkcjonował Uniwersytet 
Ludowy.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowano na podstawie informacji ujętych w publikacji Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z 2004r. oraz na 
podstawie danych ujętych na stronach internetowych gmin z terenu powiatu.  

                                                           
6 http://www.pawlowiczki.pl/ 
7 http://www.polskacerekiew.pl/ 
8 http://www.renskawies.pl/ 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr_kwadratowy
http://www.renskawies.pl/
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II. Ludność 

II.1 Liczba ludności 

Cechą charakterystyczną dla ludności zamieszkującej powiat kędzierzyńsko-kozielski jest 
wielokulturowość, która przejawia się w harmonijnym współżyciem Ślązaków, Polaków z Kresów 
Wschodnich  i Centralnej Polski oraz Niemców.  
Liczba mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w 2012r. wyniosła 97 879, co stanowi 9,7% 
ludności województwa opolskiego. 63 635  mieszkańców powiatu to mieszkańcy gminy Kędzierzyn-Koźle.  
 

Tabela 1 Liczba mieszkańców powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego w 2012r.  

 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Miasto Wieś 

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

powiat 
kędzierzyńsko- 
kozielski 

97 879 47 225 50 654 63 635 30 657 32 978 34 244 16 568 17 676 

województwo 
opolskie 

1 010 203 488 457 521 746 527 735 251 397 276 338 482 468 237 060  245 408 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 
 

Gęstość zaludnienia (ilość osób na 1 km²) wynosi 157, co plasuje powiat kędzierzyńsko-kozielski na 
pierwszym miejscu wśród wszystkich powiatów ziemskich województwa opolskiego mimo dziewiątej 
pozycji co do wielkości powiatu i trzeciej co do ilości mieszkańców.  

 

Tabela 2 Podstawowe dane powiatów województwa opolskiego - dane za 2012r. 

Powiat 
Liczba 

mieszkańców 

Udział w 
ludności 

województwa 
[%] 

Powierzchnia 
w km² 

Udział w 
powierzchni 

województwa 
[%] 

Gęstość 
zaludnienia 
[osób/km²] 

brzeski 92 345 9,14 876,52 9,31 105 

głubczycki 47 896 4,74 673,1 7,15 71 

kędzierzyńsko-
kozielski 

97 879 9,69 625,28 6,64 157 

kluczborski 67 558 6,69 851,59 9,05 79 

krapkowicki 65 390 6,47 442,35 4,7 148 

namysłowski 43 011 4,26 747,67 7,94 57 

nyski 141 586 14,02 1 223,87 13 116 

oleski 65 867 6,52 973,62 10,34 68 

opolski 133 291 13,19 1 586,82 16,86 84 

prudnicki 57 256 5,67 571,16 6,07 100 

strzelecki 76 548 7,58 744,28 7,91 103 

Opole miasto 121 576 12,04 95,61 1,03 1 259 

województwo 
opolskie 

1 010 203 100 9 411,87 100 107 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS  
 

Spośród gmin powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego pierwsza pod względem liczby mieszkańców 
jest gmina Kędzierzyn-Koźle. Żyje w niej 63 635 osób, co stanowi 65,01% mieszańców powiatu. Ma to 
swoje uzasadnienie w fakcie, że gmina ta jest jedyną gminą miejską w powiecie będącą jednocześnie 
głównym ośrodkiem przemysłowym. Gęstość zaludnienia w gminie Kędzierzyn-Koźle wynosi 514 osób na 
km². 
Kolejne miejsce pod względem ilości mieszkańców zajmuje kolejno gmina Reńska Wieś i Pawłowiczki       
z liczbą mieszkańców około 8 000, przy czym gęstość zaludnienia gminy Pawłowiczki wynosi jedynie 52 
osoby na km². Jest to bezpośrednia pochodna ilości mieszkańców skupionej na stosunkowo rozległym 
obszarze (24,56 % obszaru powiatu). Mała gęstość zaludnienia występuje również na terenie gminy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85zacy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kresy_Wschodnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kresy_Wschodnie
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Bierawa, gdzie na km² przypada jedynie 66 mieszkańców, przy czym powierzchnia gminy jest niewiele 
mniejsza od powierzchni gminy Kędzierzyn-Koźle. 
 
Tabela 3 Zestawienie procentowego udziału ludności poszczególnych gmin w ludności 
powiatu - dane za 2012r. 

Gmina 
Liczba mieszkańców Udział w ludności 

powiatu [%] 
Gęstość zaludnienia 

[osób/km²] Ogółem Mężczyzn Kobiet 

Kędzierzyn-Koźle 63 635 30 657 32 978 65,01 514 

Bierawa 7 811 3 757 4 054 7,98 66 

Cisek 5 922 2 846 3 076 6,05 83 

Pawłowiczki 7 957 3 917 4 040 8,13 52 

Polska Cerekiew 4 311 2 051 2 260 4,40 72 

Reńska Wieś 8 243 3 997 4 246 8,43 84 

powiat kędzierzyńsko-kozielski 97 879 47 225 50 654 100,00 157 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 
 

Liczba mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w okresie 2008-2012 zmalała o 3,23 %             
z 101 148 do 97 879 osób. Jest to wynik wyższy od wskaźnika dla województwa. 

 
Liczba mieszkańców województwa zmalało o 21 357 osób. W żadnym z powiatów ziemskich 
województwa opolskiego liczba mieszkańców w danym okresie nie uległa zwiększeniu. Największy 
spadek odnotowano kolejno w powiatach głubczyckim-4,19%, strzeleckim-3,56%, prudnickim-3,33% oraz 
kędzierzyńsko-kozielskim- 3,23%. 

 

Tabela 4 Zmiana liczby mieszkańców powiatów województwa opolskiego w okresie 2008 - 
2012 

 Liczba mieszkańców 

Powiat 2008 2012 Różnica [%] 

brzeski 92 476 92 345 -0,14 

głubczycki 49 993 47 896 -4,19 

kędzierzyńsko-kozielski 101 148 97 879 -3,23 

kluczborski 69 423 67 558 -2,69 

krapkowicki 66 850 65 390 -2,18 

namysłowski 44 062 43 011 -2,39 

nyski 145 044 141 586 -2,38 

oleski 67 776 65 867 -2,82 

opolski 134 081 133 291 -0,59 

prudnicki 59 227 57 256 -3,33 

strzelecki 79 375 76 548 -3,56 

Opole miasto 122 105 121 576 -0,43 

województwo opolskie 1 031 560 1 010 203 -2,07  

                                   Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 
 

 W 2012r. na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na pobyt stały zameldowało się 430 
mieszkańców innych powiatów, natomiast 557 osób wymeldowało się z pobytu stałego na terenie powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego. Dodatkowo 273 osoby wymeldowały się z zamiarem wyjazdu za granicę. 
Spośród gmin powiatu najwięcej mieszkańców wymeldowało się na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle. 
Saldo migracji na terenie tej gminy wyniosło -261 osób. Jedynie na terenie gminy Bierawa saldo migracji 
było dodatnie i wyniosło 29 osób.  
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Tabela 5 Migracje na pobyt stały gminne wg kierunku w 2012r. 

Gmina 
Liczba osób 

zameldowanych 
Liczba osób 

wymeldowanych 
Saldo migracji Migracje za granicę 

Kędzierzyn-Koźle 399 660 -261 119 

Bierawa 121 92 29 19 

Cisek 68 79 -11 21 

Pawłowiczki 64 136 -72 64 

Polska Cerekiew 44 88 -44 52 

Reńska Wieś 91 94 -3 28 

powiat kędzierzyńsko-kozielski 436 562 -126 303 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

Biorąc pod uwagę saldo migracji międzypowiatowych powiat kędzierzyńsko-kozielski plasuje się na 
dziewiątym  miejscu (-127) wśród jedenastu powiatów ziemskich województwa opolskiego. Wyprzedzamy 
jedynie powiat prudnicki (-150) i nyski (-222). Powiat kędzierzyńsko-kozielski niekorzystanie wypada na tle 
sąsiadującego powiatu strzeleckiego, gdzie saldo migracji międzypowiatowych wynosi 85 osób.                
W porównaniu z innymi powiatami województwa opolskiego jedynie w powiatach strzeleckim i opolskim 
(saldo migracji 561 osób) więcej osób zameldowało się na pobyt stały niż wymeldowało.  

II.2. Struktura płci ludności 

W  powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Jest to wynik 
identyczny ze średnią wojewódzką. Wśród powiatów województwa opolskiego powiat kędzierzyńsko-
kozielski zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby kobiet przypadających na 100 mężczyzn (107) 
zaraz po powiatach grodzkim Opole (114) i prudnickim (108) i wyprzedza sąsiadujące z nim powiaty:  
strzelecki ( 106), krapkowicki (106) i głubczycki (105).  

            

Tabela 6 Struktura płci mieszkańców powiatów województwa opolskiego według wieku w 
2012r. 

 Liczba mieszkańców Liczba kobiet na 
100 mężczyzn 

% kobiet w ogólnej 
liczbie ludności Powiat Ogółem Mężczyzn Kobiety 

brzeski 92345 44889 47456 106 51,39 

głubczycki 47896 23347 25549 105 51,25 

kędzierzyńsko-kozielski 97879 47225 50654 107 51,75 

kluczborski 67558 32928 34630 105 51,26 

krapkowicki 65390 31744 33646 106 51,45 

namysłowski 43011 21072 21939 104 51,01 

nyski 141586 68869 72717 106 51,36 

oleski 65867 32115 33752 105 51,24 

opolski 133291 64649 68642 106 51,50 

prudnicki 57256 27504 29752 108 51,96 

strzelecki 76548 37187 39361 106 51,42 

Opole miasto 121576 56928 64648 114 53,17 

województwo opolskie 1010203 488457 521746 107 51,65 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim najwyższy odsetek kobiet w grupie mieszkańców występuje             
w gminach Polska Cerekiew-52,41% i Cisek-52,41%. Jest to wynik wyższy od odsetka kobiet w liczbie 
mieszkańców powiatu-51,75%. Kobiety w gminie Kędzierzyn-Koźle stanowią identyczny odsetek całej 
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ludności gminy jak w gminie Bierawa -51,82%. W pozostałych gminach powiatu odsetek jest niższy niż 
wartość dla powiatu-gmina Reńska Wieś-51,51% oraz Pawłowiczki- 52,41%.  

Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego przewaga ilości kobiet jest wyraźnie wyższa wśród 
mieszkańców po 60. roku życia. W tej grupie osób aż 59,03% to kobiety. Głównym powodem takiego 
stanu rzeczy jest fakt, iż kobiety żyją przeciętnie o 8-9 lat dłużej niż mężczyźni.   

Tabela 7  Struktura płaci mieszkańców powiatu według wieku 

 Przedział wiekowy 

Mieszkańcy 0-24 25-39 40-59 60-69 65-69 

ogółem 24 611 22 110 28 967 10 673 11 518 

mężczyźni 12 608 10 944 14 582 4 781 4 310 

kobiety 12 003 11 166 14 385 5 892 7 208 
                                       Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 
 

II.3. Struktura wieku mieszkańców 

 Liczba ludności powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej)             
w 2012r. wyniosła 15 612, w tym 7 515 kobiet. Na przestrzeni lat 2008-2012 liczba ta wykazywała 
tendencję spadkową z 13 510. W 2012 nastąpił gwałtowny wzrost. W 2012r. liczba ludność w wieku 
przedprodukcyjnym stanowiła 16% wszystkich mieszkańców powiatu.  

Odwrotna tendencja wystąpiła wśród ludności powiatu w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18-59 lat, 
mężczyźni 18-64 lata), gdzie w okresie 2008-2012 nastąpił spadek z 69 172 do 62 971 mieszkańców. 
Jednocześnie udział mieszkańców w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców zmalał o 4,24 
punktu procentowego.  W 2012r. na 62 971 osób w wieku produkcyjnych 38 097 było w wieku mobilnym tj. 
zdolnych do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub ewentualnego przekwalifikowania się. Wiek mobilny 
określa się zazwyczaj jako przedział między 18 a 44 rokiem życia niezależnie od płci.9 

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym z roku na rok jest coraz większa. W 2012r. wyniosła 19 296 
i jest większa o 6,09% w porównaniu z rokiem 2008. Tendencja ta nie odbiega od tendencji występującej 
na terenie województwa opolskiego. W 2012r. liczba osób w wieku poprodukcyjny wyniosła 185 007, co 
jest o 7,31% więcej  w porównaniu z rokiem 2008.  

Szczególne znaczenie zwłaszcza z punktu widzenia rynku pracy mają zmiany jakie następują w grupie 
mieszkańców w wieku produkcyjnym. W skali całego kraju obserwuje się dość znaczny ubytek osób w tym 
przedziale wiekowym. Przewiduje się, że tendencja starzenia się zasobów pracy będzie się nasilać           
w kolejnych latach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
9 www.rynekpracy.pl 
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Wykres 1 Struktura wieku mieszkańców powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego wg 
ekonomicznych grup w latach 2008-2012 (w tys. mieszkańców) 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS  

 

 

Tabela 8  Wskaźnik obciążenia demograficznego dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 54,3 54,1 54,5 54,7 55,4 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

105,1 111,2 113,4 118,9 123,6 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 27,8 28,5 29 29,7 30,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 
 

 

Zaobserwować można wzrost wskaźnika ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym  w latach 2008-2012. Jest to zgodne  tendencją występującej w kraju tj. wysokie wartości 
tego wskaźnika, są niekorzystne z punktu widzenia finansów publicznych (mała liczba osób płacących 
podatki przy dużej liczbie osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, ochrony zdrowia itp.). 
 
 

II.4. Ruch naturalny 

 Przyrost naturalny powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wahał się na przestrzeni 2008-2012, 
jednakże w żadnym z wymienionych roczników liczba urodzeń nie przekraczała liczby zgonów. W 2012r. 
liczba urodzeń wyniosła 836 osoby, natomiast liczb zgonów 1 021. Analizując dane dotyczące urodzeń na 
terenie powiatu w latach 2008-2012 zaobserwować można spadek dzietności. W 2012r. liczba urodzeń 
była o 5,22% mniejsza niż w 2008r. Jest to zgodne z tendencją występującą w województwie opolskim, 
gdzie liczba urodzeń w 2012r. w porównaniu z 2008r. spadła o 2,59 %.  
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Tabela 9 Ruch naturalny ludności na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w latach 2008-

2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczb urodzeń  882 822 840 763 836 

Liczba zgonów 913 1033 962 951 1021 

Przyrost naturalny -31 -211 -122 -188 -185 

Liczba małżeństw 579 579 520 469 512 

Małżeństwa na 1000 ludności 5,7 5,7 5,2 4,8 5,2 
    Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 
 
W 2012r. wszystkie powiaty województwa opolskiego odnotowały ujemny przyrost naturalny. Natomiast    
w 2008r. trzy powiaty osiągnęły dodatni przyrost naturalny: brzeski, namysłowski oraz powiat opolski 
grodzki. Przyrost naturalny (wyrażony w promilach) w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w 2012r. był       
o 0,7‰ mniejszy niż przyrost naturalny dla województwa opolskiego oraz mniejszy od przyrostu 
naturalnego powiatu strzeleckiego- -0,2‰ i powiatu krapkowickiego- 0,7‰ jednak wyższy od powiatu 
głubczyckiego- -3,3‰, powiatu prudnickiego- - 2,7‰.  
 

Tabela 10  Ruch naturalny ludności na terenie województwa opolskiego w latach 2008r. i 2012r. 

 2008 2012 

Powiat 
Przyrost 

naturalny [osoby] 
Przyrost 

naturalny [‰] 
Przyrost 

naturalny [osoby] 
Przyrost 

naturalny [‰] 

brzeski 101 1,09 -31 -0,03 

głubczycki -57 -1,14 -157 -3,3 

kędzierzyńsko-kozielski -31 -0,31 -185 -1,9 

kluczborski -142 -2,05 -110 -1,6 

krapkowicki -62 -0,93 -45 -0,7 

namysłowski 71 1,61 -95 -2,2 

nyski -194 -1,34 -225 -1,6 

oleski -62 -0,91 -58 -0,9 

Opole miasto 7 0,06 -107 -0,9 

opolski -43 -0,32 -61 -0,5 

prudnicki -145 -2,45 -153 -2,7 

strzelecki -75 -0,94 -14 -0,2 

województwo opolskie -632 -0,61 -1241 -1,2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Tabela 11 Liczba zawartych małżeństw na 1000 mieszkańców w powiatach województwa 

opolskiego  w 2012r. 

Powiat 
Liczba małżeństw 

na 1000 
mieszkańców 

brzeski 5,2 

głubczycki 6,0 

kędzierzyńsko-kozielski 5,2 

kluczborski 5,5 

krapkowicki 5,7 

namysłowski 5,1 

nyski 5,3 

oleski 5,6 

Opole miasto 4,8 

opolski 4,9 

prudnicki 4,9 

strzelecki 5,8 

województwo opolskie 5,3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

Liczba małżeństw w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na 1000 mieszkańców w 2012r. wynosiła 5,2. 
Mniejszą liczba zawartych małżeństw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców zanotowano na terenie 
powiatu namysłowskiego, opolskiego, prudnickiego i na terenie miasta Opole. Wynik powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego jest o 0,1 mniejszy od średniej wojewódzkiej i o 0,8 od najwyższego wyniku 
osiągniętego przez powiat głubczycki.  

III. Edukacja 

III.1. Przedszkola 

W 2012r. na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego funkcjonowało 36 przedszkoli, 
oferujących łącznie 2881 miejsc. Wśród 2705 dzieci uczęszczających do przedszkoli 684 to 
sześciolatkowie, a 716 to pięciolatkowie. 66,85% przedszkolaków z terenu powiatu kędzierzyńsko- 
kozielskiego uczęszcza do 21 przedszkoli na terenie Miasta Kędzierzyn- Koźle.  

Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego łącznie w 2012r. niewykorzystano 6,11% miejsc    
z 2881 (176 miejsc). Wśród gmin wiejskich najwięcej niewykorzystanych miejsc w przedszkolach było na 
terenie gminy Polska Cerekiew (34,34%) oraz gminy Pawłowiczki (16,85%).  
W porównaniu z 2008r. liczba miejsc w przedszkolach na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 
wzrosła o 438 miejsc. Przyczyniły się do tego wzrost ilości miejsc w przedszkolach na terenie gminy 
Pawłowiczki- o 42 miejsca, gminy Reńska Wieś o 25 miejsc, gminy Bierawa o 4 miejsca oraz gminy 
Kędzierzyn-Koźle o 67 miejsc. 

Tabela 12 Liczba przedszkoli oraz miejsc w przedszkolach w gminach na terenie powiatu 

kędzierzyńsko- kozielskiego w 2012r. 

Gmina Liczba przedszkoli 
Miejsca w przedszkolach 

Dzieci w przedszkolach 
Ogółem Niewykorzystane 

Kędzierzyn-Koźle 21 1926 55 1871 

Bierawa 2 279 47 232 

Cisek 2 150 - 7 157 

Pawłowiczki 5 210 16 194 

Polska Cerekiew 2 166 57 109 
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Reńska Wieś 4 150 8 142 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim średnio na jedną placówkę przypadało 75 przedszkolaków. 
Jest to wynik zbliżony do średniej wojewódzkiej, gdzie na jedną placówkę przypadało 78 dzieci. Pod tym 
względem znacznie wyprzedzają nas sąsiednie powiaty: głubczycki (103), prudnicki (97), krapkowicki (88), 
strzelecki (80). Największa ilość przedszkolaków przypada na jedną placówkę w powiecie kluczborskim- 
111. Uwzględniając liczbę niewykorzystanych miejsc w placówkach powiat kędzierzyńsko-kozielski 
zajmuje piąte miejsce w województwie- 6,11%. Najwięcej niewykorzystanych miejsc w przedszkolach było 
w powiatach oleskim- 12,88%, krapkowickim- 11,16%, głubczyckim- 12,7% oraz strzeleckim- 10,6%.  

Tabela 13 Liczba przedszkoli oraz miejsc w przedszkolach w powiatach województwa opolskiego 

w 2012r. 

Powiat Liczba przedszkoli 
Miejsca w przedszkolach 

Dzieci w przedszkolach 
Ogółem Niewykorzystane 

nyski 55 3 748 179 3 569 

opolski 57 3 564 171 3 393 

kędzierzyńsko-kozielski 36 2 881 176 2 705 

strzelecki 27 2 416 256 2 160 

oleski 24 1 638 211 1 427 

krapkowicki 20 1 999 223 1 776 

brzeski 29 25 007 26 2 481 

kluczborski 14 1 646 86  1 560 

m. Opole 41 3 908 68 3 840 

prudnicki 18 1 865 114 1 751  

głubczycki 10 1 181 150 1 031 

namysłowski 16 1 506 323 1 474 

województwo opolskie 347 28 859 1 692 27 167 

            Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

III.2. Szkolnictwo podstawowe 

Do 36 szkół podstawowych działających na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w roku 
szkolnym 2012/2013 uczęszczało 4 514 uczniów. Do jednej podstawówki zapisanych było średnio 125 
uczniów. Jest to wynik tożsamy ze średnią wojewódzką i wyższy od wyniku powiatu strzeleckiego, gdzie 
do 36 szkół uczęszczało 3 697 uczniów. Pod względem ilości uczniów szkół podstawowych powiat 
zajmuje piątą pozycję w województwie. Natomiast uwzględniając ilość szkół podstawowych na terenie 
powiatu jest to trzecia pozycja w województwie wspólnie z powiatem strzeleckim, zaraz za powiatem 
nyskim i opolskim. 

Tabela 14  Szkolnictwo podstawowe w powiatach województwa opolskiego w 2012r. 

powiat 
Szkoły podstawowe 

ogółem uczniowie średnio uczniów na szkołę 

kędzierzyńsko-kozielski 36 4 514 125 

nyski 60 6 869 124 

głubczycki 19 2 397 126 

strzelecki 36 3 697 102 

kluczborski 27 3 375 125 

krapkowicki 31 3 257 105 

oleski 34 3 416 100 

brzeski 29 4 891 168 

namysłowski 18 2 271 126 

prudnicki 24 2 975 123 



 

15 

opolski 60 6 222 103 

m. Opole 23 5 832 253 

województwo opolskie 397 49 716 125 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Wśród 36 szkół podstawowych 2 placówki prowadziły specjalne kształcenie dla 42 uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto 116 uczniów niepełnosprawnych uczyło się w 
klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, a dla 11 uczniów niepełnosprawnych ze szkół 
podstawowych z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego prowadzone było kształcenie indywidualne.   

        

Tabela 15 Szkolnictwo podstawowe w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w  2012r. 

Gmina 
Szkoły 

podstawowe 
Liczba 

uczniów 
Średnia liczba 

uczniów na szkołę 
Liczba oddziałów 

w szkołach 
Liczba uczniów na 

jeden oddział 

Kędzierzyn-Koźle 16 3 022 188 163 18 

Bierawa 4 332 83 24 13 

Cisek 3 251 83 19 13 

Pawłowiczki 6 381 63 36 10 

Polska Cerekiew 2 170 85 12 14 

Reńska Wieś 5 358 71 27 13 

        Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

Najwięcej szkół podstawowych na terenie powiatu znajdowało się w Kędzierzynie-Koźlu- 16. Natomiast 
wśród gmin wiejskich na podstawie danych za rok 2012/2013 najwięcej szkół funkcjonowało na terenie 
gminy Pawłowiczki- 6 szkół podstawowych spośród 20 szkół podstawowych z gmin wiejskich. Tam też 
uczęszczało najwięcej uczniów szkół spośród szkół podstawowych gmin wiejskich powiatu- 381 uczniów. 
Średnio do każdej ze szkół podstawowych z terenu miasta Kędzierzyna- Koźla uczęszczało 188 uczniów, 
co jest wynikiem wyższym od średniej powiatowej (125). Wśród gmin wiejskich największą średnią liczbę 
uczniów na jedną placówkę zanotowano w gminie Polska Cerekiew- 85 uczniów przy najmniejszej liczbie 
uczniów (170) i najmniejszej liczbie szkół podstawowych- 2 placówki.    

  Uwzględniając dane z 2008r. liczba uczniów w szkołach podstawowych powiatu kędzierzyńsko- 
kozielskiego spadła o 16,35% (607 uczniów). Największy spadek odnotowała gmina Polska Cerekiew- 
27,66%, następnie gmina Pawłowiczki- 23,19%. Najmniejszy spadek liczby uczniów w szkołach 
podstawowych z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego odnotowano na terenie gminy Bierawa- 
10,75%. W gminie Kędzierzyn-Koźle liczb uczniów spadła w porównaniu do 2008r. o 14,17%. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W każdym powiecie województwa opolskiego nastąpił spadek liczby uczniów w szkołach 
podstawowych w porównaniu z 2008r. Łącznie liczba uczniów na terenie województwa opolskiego spadła 
łącznie o 11,85% w stosunku do roku 2008 ( 56 399 uczniów). Najmniejszy spadek zanotowano na terenie 
miasta Opole- 1,14%, największy w powiecie kluczborskim- 17,24%. Każdy z sąsiadujących z powiatem 
kędzierzyńsko-kozielskim powiat odnotował mniejszy spadek ilości uczniów w szkołach podstawowych niż 
powiat kędzierzyńsko-kozielski: głubczycki- 14,95% krapkowicki- 10,82%, prudnicki- 10,47%, strzelecki- 
10,79%.  

III.3. Szkolnictwo gimnazjalne 

 Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 19 
szkół gimnazjalnych, do których uczęszczało łącznie 2 757 uczniów. Średnio na jedną placówkę 
przypadało 145 uczniów, co jest wynikiem niższym od średniej wojewódzkiej- 161 uczniów. W szkołach 
gimnazjalnych z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego uczyło się 50 uczniów niepełnosprawnych       
w oddziałach specjalnych, integracyjnych  i ogólnodostępnych. 

Najwięcej szkół gimnazjalnych funkcjonowało na terenie powiatu opolskiego- 25 placówek oraz nyskiego- 
23 placówki, najmniej na terenie powiatu krapkowickiego- 8 szkół. Największa liczba uczniów uczęszczała 
do szkół gimnazjalnych na terenie powiatu nyskiego- 4 270 uczniów. Najmniej uczniów uczęszczało do 
szkół na terenie powiatu głubczyckiego jedynie 1 395 uczniów- 4,8% ogółu uczniów szkół gimnazjalnych   
z terenu województwa opolskiego. Uwzględniając średnią liczbę uczniów przypadających na jedną 
palcówkę największy wynik osiągnął powiat krapkowicki- 225 uczniów na jedną placówkę, najmniejszy 
powiat namysłowski- 121. Powiat kędzierzyńsko-kozielski pod tym względem uplasował się na 9 miejscu. 
W pozostałych powiatach sąsiadujących z powiatem średnia liczba uczniów szkół gimnazjalnych na jedną 
placówkę wyniosła: powiat głubczycki- 155, powiat prudnicki- 179, powiat strzelecki- 131.  
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Tabela 16 Szkolnictwo gimnazjalne w powiatu województwa opolskiego w  2012r. 

Powiat 

Szkoły gimnazjalne 

ogółem uczniowie 
średnio uczniów 

na szkołę 

kędzierzyńsko-kozielski 19 2 757 145 

nyski 23 4 270 185 

głubczycki 9  1 395 155 

strzelecki 16 2 111 131 

kluczborski 12 2 077 173 

krapkowicki 8 1 801 225 

opolski 25 3 358 134 

brzeski 17 2 892 170 

namysłowski 12 1 463 121 

prudnicki 9 1 615 179 

oleski 13 2 050 157 

m. Opole 17 3 268 192 

województwo opolskie 180 29 057 161 

   Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

Najwięcej szkół gimnazjalnych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego znajdowało się                    
w Kędzierzynie- Koźlu- 11. Na terenie gminy Pawłowiczki, Bierawa i Reńska Wieś po 2 szkoły 
gimnazjalne, z łączną liczbą uczniów powyżej 200. Natomiast na terenie gminy Cisek i Polska Cerekiew 
funkcjonowało po jednej szkole gimnazjalnej z łączną liczbą odpowiednio 150 i 120 uczniów. Średnio do 
każdej ze szkół gimnazjalnych z terenu miasta Kędzierzyna-Koźla uczęszcza 173 uczniów, co jest 
wynikiem wyższym od średniej powiatowej (145). Natomiast wśród gmin wiejskich powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego największą średnią liczbę uczniów na jedną placówkę zanotowano w gminie Cisek 150 
uczniów.  

Tabela 17 Szkolnictwo gimnazjalne w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w  2012r. 

Gmina 
Szkoły 

gimnazjalne 
Liczba 

uczniów 
Średnia liczba uczniów 

na szkołę 
Liczba oddziałów 

w szkołach 
Liczba uczniów 
na jeden oddział 

Kędzierzyn-Koźle 9 1 821 165 86 21 

Bierawa 2 200 100 9 22 

Cisek 1 150 150 8 18 

Pawłowiczki 2 218 109 10 10 

Polska Cerekiew 1 120 120 6 20 

Reńska Wieś 2 248 124 9 13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

Liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego spadła o 15,95% 
(523 uczniów) w porównaniu z rokiem 2008. Największy spadek odnotowała gmina Pawłowiczki- 20,44%, 
następnie gmina Bierawa- 19,35%. Najmniejszy spadek liczby uczniów w szkołach gimnazjalnych 
odnotowano na terenie gminy Polska Cerekiew- 1,64%.  
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Tabela 18 Liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych na terenie powiatu kędzierzyńsko – 
kozielskiego w 2008 i 2012 r.  

Gmina 

Szkoły gimnazjalne 

2008 2012 

Kędzierzyn-Koźle 2 186 1 821 

Bierawa 248 200 

Cisek 158 150 

Pawłowiczki 274 218 

Polska Cerekiew 122 120 

Reńska Wieś 292 248 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

W każdym powiecie województwa opolskiego nastąpił spadek liczby uczniów w szkołach 
podstawowych w porównaniu z 2008r. Najmniejszy spadek zanotowano na terenie miasta Opole-10,42%, 
największe w powiecie prudnickim- 22,32%. Z pozostałych sąsiadujących powiatów większy niż                  
w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim spadek ilości uczniów zanotowały powiaty: głubczycki-21,73%, 
krapkowicki-20,03%, strzelecki- 21,81%. 

Wykres 4 Liczba uczniów szkół gimnazjalnych w 2008 i w 2012 w powiatach województwa 

opolskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

III.4. Szkolnictwo ponadgimnazjalne 

III.4.1. Zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika 

Na przestrzeni lat 2008-2012 liczba uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu kędzierzyńsko- 
kozielskiego systematycznie malała z 611 uczniów do 570. Na terenie powiatu w 2012r. funkcjonowały:      
3 zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży- 494 uczniów, 2 szkoły przysposabiające do pracy 
zawodowej specjalne- 23 uczniów, 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży specjalnej- 23 uczniów 
oraz 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych- 30 uczniów. Łącznie do zasadniczych szkół 
zawodowych uczęszczało 570 uczniów.  
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Tabela 19 Liczba uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych na terenie powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego w latach 2008- 2012 

Typ szkoły 2008 2009 2010 2011 2012 

zasadnicze szkoły zawodowe, w tym: 611 642 585 558 570 

szkoły przysposabiające do pracy zawodowej specjalne - 18 13 13 23 

zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży specjalne 15 23 28 24 23 

zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych - - 28 39 30 

zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży bez specjalnych 596 601 516 482 494 

        Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

Wśród powiatów województwa opolskiego powiat kędzierzyńsko-kozielski zajmuje trzecią pozycję 
pod względem ilości uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych (2012r.) z ilością 570 uczniów. 
Najwięcej uczniów zasadniczych szkół zawodowych znajduje się na terenie miasta Opole 1 177 uczniów, 
a wśród powiatów ziemskich na terenie powiatu nyskiego 1 028 uczniów. Zauważyć należy, że na terenie 
powiatów: głubczyckiego, krapkowickiego, oleskiego i opolskiego nie funkcjonują zasadnicze szkoły 
zawodowe dla młodzieży specjalnej. Natomiast na terenie powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, 
głubczyckiego, krapkowickiego, opolskiego i strzeleckiego nie funkcjonują zasadnicze szkoły zawodowe 
dla osób dorosłych.  

Tabela 20 Liczba uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych na terenie województwa 
opolskiego w 2012r.  

Powiat 
Łączna 
liczba 

uczniów 

w tym: 

szkoły 
przysposabiające do 

pracy zawodowej 
specjalne 

zasadnicze szkoły 
zawodowe dla 

młodzieży specjalne 

zasadnicze szkoły 
zawodowe dla 

dorosłych 

zasadnicze szkoły 
zawodowe dla młodzieży 

bez specjalnych 

brzeski 436 11 22 0 403 

kluczborski 418 20 38 0 360 

namysłowski 263 14 56 8 185 

nyski 1 028 49 84 98 797 

głubczycki 263 11 0 0 252 

kędzierzyńsko-kozielski 570 23 23 30 494 

krapkowicki 425 13 0 0 412 

oleski 525 19 0 8 498 

opolski 336 6 0 0 330 

strzelecki 561 45 68 0 448 

m.Opole 1 177 49 12 28 1 088 

województwo opolskie 6 490 284 322 172 5 712 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

  Na terenie województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało łącznie 50 szkół 
technicznych dla młodzieży, do których uczęszczało 14 032 uczniów. Porównując średnią ilość uczniów 
na placówkę pierwsze miejsce w województwie zajmuje powiat grodzki Opole z  liczbą 458 uczniów. 
Kolejny powiat to powiat  namysłowski- śr. 392 uczniów. Najmniejsza średnia ilość uczniów w technikach 
dla młodzieży występuje na terenie powiatu opolskiego- 75.  
Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 5 szkół 
technicznych do których uczęszczało 1 585 uczniów, w tym cztery szkoły, dla których organem 
prowadzącym był Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski i jedna dla której organem prowadzącym była Gmina 
Reńska Wieś. Ponadto na terenie powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego w roku szkolnym 2012/2013 
funkcjonowało ponadgimnazjalne technikum uzupełniające dla dorosłych oraz liceum profilowane dla 
dorosłych.  
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Tabela 21 Kierunki kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach dla 

młodzieży na terenie powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego w roku szkolnym 2012/2013 

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie- Koźlu 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 

kucharz  

sprzedawca 

murarz – tynkarz  

Wielozawodowa (ślusarz, cukiernik, mechanik …) 

Technikum nr 1 

technik budownictwa 

technik ekonomista 

technik handlowiec 

technik organizacji żywienia i usług gastronomicznych 

technik logistyk 

technik usług fryzjerskich  

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie- Koźlu 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2  
mechanik- monter maszyn i urządzeń 

mechanik pojazdów samochodowych 

Technikum nr 2 

technik mechanik 

technik pojazdów samochodowych 

technik informatyk 

technik żeglugi śródlądowej 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 

ślusarz 

monter mechatronik  

operator obrabiarek skrawających  

elektryk 

elektromechanik pojazdów samochodowych 

Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej- 
Curie 

technik mechatronik 

technik elektryk  

Technik elektronik 

technik informatyk 

Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie- Koźlu 

Technikum nr 3 

technik ekonomista 

technik technologii chemicznej  

technik hotelarstwa 

technik obsługi ruchu turystycznego 

technik organizacji reklamy 

technik spedytor 

Zespół Szkół w Komornie 

Technikum Mechanizacji Rolnictwa w 
Komornie 

technik mechanizacji rolnictwa 

technik agrobiznesu 

technik architektury krajobrazu 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu z/s w Kędzierzynie- Koźlu 

Zasadnicza specjalna szkoła zawodowa 
WZDZ w Opolu z/s w Kędzierzynie- 
Koźlu 

kucharz małej gastronomii 

murarz 

stolarz 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
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W ramach ustawicznego kształcenia zawodowego w 2012 r. uruchomiono dwa kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, w formie stacjonarnej wieczorowej, które są realizowane przez ZSTiO we współpracy z CKPiU 
w Kędzierzynie – Koźlu: 

1) Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych,  

2) Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających w zawodzie operator obrabiarek 
skrawających.  

 

Tabela 22 Liczba uczniów w technikach i liceach profilowanych na terenie województwa 

opolskiego w 2012r. 

Powiat 

technika dla młodzieży bez 
specjalnych 

licea profilowane dla młodzieży 
bez specjalnych 

liczba szkół liczba uczniów liczba szkół liczba uczniów 

brzeski 5 1 457 0 0 

kluczborski 5 1 066 0 0 

namysłowski 2 784 0 0 

nyski 7 1 680 0 0 

prudnicki 3 593 1 54 

głubczycki 2 410 1 69 

kędzierzyńsko-kozielski 5 1 585 0 0 

krapkowicki 2 451 0 0 

oleski 5 1 155 1 38 

opolski 3 224 0 0 

strzelecki 3 960 0 0 

m.Opole 8 3 667 2 123 

województwo opolskie 50 14 032 5 284 
               Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

Tabela 23 Liczba uczniów w technikach na terenie powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego w latach 

2008-2012 

Typ szkoły 2008 2009 2010 2011 2012 

technikum dla młodzieży bez specjalnych 1 797 1 770 1 650 1 594 1 585 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
  

W okresie 2008-2012 liczba uczniów szkół technicznych dla młodzieży zmalała z 1 797  do 1 585. 
Wiąże się to w głównej mierze ze spadkiem ilości szkół technicznych z 9 w 2008 roku do 5 w 2012  roku.  

Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego nie funkcjonują od 2009r. licea profilowane.         
W 2009r.  w 3 liceach profilowanych uczyło się 56 uczniów, o 74 mniej niż w 2008r.   
Wśród powiatów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 jedynie na terenie powiatów: 
prudnickiego, głubczyckiego, oleskiego i opolskiego grodzkiego funkcjonowały licea profilowane do 
których uczęszczało łącznie 284 uczniów.  
 
III.4.2. Szkoły ogólnokształcące  

Tabela 24 Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących województwa opolskiego w 2012r. 

powiat 
licea ogólnokształcące dla młodzieży bez specjalnych 

liczba szkół liczba oddziałów liczba uczniów 

brzeski 3 35 980 

kluczborski 4 31 832 

namysłowski 2 18 428 
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nyski 7 71 1 822 

prudnicki 4 26 709 

głubczycki 4 24 552 

kędzierzyńsko-kozielski 5 44 1 181 

krapkowicki 2 13 326 

oleski 5 32,50 797 

opolski 6 30 652 

strzelecki 2 21 546 

m.Opole 8 99 2 983 

województwo opolskie 52 444,50 11 808 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W roku szkolnym 2012/2013 na terenie województwa opolskiego funkcjonowały łącznie 52 licea 
ogólnokształcące dla młodzieży. Najwięcej szkół funkcjonowało na terenie powiatu grodzkiego opolskiego-
8 szkół, najmniej tj. 2 szkoły na terenie powiatów: namysłowskiego, krapkowickiego oraz strzeleckiego. 
Biorąc pod uwagę średnią liczbę uczniów przypadającą na placówkę w danym powiecie pierwsze miejsce 
w województwie zajmuje powiat opolski grodzki- śr. 373 uczniów, a wśród powiatów ziemskich powiat 
brzeski- śr. 327 uczniów. Najniższą pozycje w województwie zajmuje powiat opolski- śr. 109 uczniów.  
Największa liczba uczniów przypadała na jeden oddział szkoły ogólnokształcącej w powiecie opolskim 
grodzkim- 30 uczniów, najmniejsza w powiecie opolski- 21 uczniów. W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 
średnio na jeden oddział przypadało 26 uczniów. 

Na terenie powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 5 liceów 
ogólnokształcących dla młodzieży do których uczęszczało łącznie 1 181 uczniów: 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie- Koźlu  
2) II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie- Koźlu 
3) III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 3  im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie- Koźlu  
4) IV Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących                     

w Kędzierzynie- Koźlu  
5) Liceum Ogólnokształcące WZDZ w Opolu z Siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 

Ponadto na terenie powiatu funkcjonowało 5 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, do których w roku 
szkolnym uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013 łącznie 518 słuchaczy oraz 5 uzupełniających liceów 
ogólnokształcące dla dorosłych do których uczęszczało 525 słuchaczy.    

 

Tabela 25 Liczba uczniów w liceach na terenie powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego w latach 2008-

2012 

Typ szkoły 2008 2009 2010 2011 2012 

liceum ogólnokształcące dla młodzieży bez specjalnych  1 439 1 395 1 321 1 300 1 181 

liceum ogólnokształcące do dorosłych 232 304 420 427 518 

liceum uzupełniające do dorosłych  425 458 484 508 525 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
W okresie 2008-2012 liczba uczniów liceów ogólnokształcących dla młodzieży zmalała z 1 439 do 1 181 
uczniów. Pobodnie jak w przypadku uczniów liceów uzupełniających dla dorosłych- spadek o z 425 do 276 
uczniów. 
Natomiast wśród uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych zaobserwować można znaczny wzrost 
- z 232 do 630.  
 

http://iliceumogolnoksztalcaceimhenrykasie.szkolnictwa.pl/
http://iiloimmikolajakopernikakedzierzyn-k.szkolnictwa.pl/
http://lowzdzwopoluzsiedzibawkedzierzynie-.szkolnictwa.pl/
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IV. Rynek pracy  
 

IV.1. Ekonomiczna aktywność ludności powiatu   

 Rynek pracy traktuje się jako ,,miejsce”, gdzie odbywa się proces kupna i sprzedaży  pracy. Jak 
na każdym rynku występuje tutaj popyt, kształtowany przez pracodawców mających określone potrzeby- 
chcących zatrudnić pracowników. Towar, jako przedmiot transakcji kupna-sprzedaży stanowią natomiast 
kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie, wykształcenie, wiedza, dyspozycyjność, siła fizyczna. Popyt na 
pracę to ,,zapotrzebowanie” na umiejętności ludzi zdolnych i gotowych do podjęcia pracy. Popyt wyrażony 
jest określoną liczbą miejsc pracy oferowanych przez potencjalnych pracodawców. Z kolei podaż zasobów 
siły roboczej jest reprezentowana przez pracobiorców. Poszukują oni zatrudnienia za określoną płacę, 
jako środek mierzący i wartościujący korzyści, otrzymywane przez świadczącego pracę od pracodawcy za 
posiadane wykształcenie, fachowość, doświadczenie, umiejętności, kwalifikacje, wiedzę, dyspozycyjność, 
czas pracy czy też określone warunki pracy.10 

 

Tabela 26 Liczba pracujących mieszkańców powiatu i województwa opolskiego w latach 2008-

2012 

powiat 2008 2009 2010 2011 2012 

kędzierzyńsko-kozielski 24 146 24 314 24 094 23 971 23 221 

województwo opolskie 247 013 243 470 248 099 247 742 246 155 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 Liczba pracujących mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w okresie 2008-2012 
spadła o 3,83% podobnie jak liczba pracujących na terenie województwa opolskiego. W grupie osób 
pracujących 46,27% to kobiety. 

Tabela 27 Liczba pracujących mieszkańców powiatów województwa opolskiego w latach 2008-

2012 

Powiat liczba osób pracujących liczba kobiet pracujących 
pracujący jako odsetek 

ludności w wieku 
produkcyjnym 

brzeski 18 098 8 642 30,52 

kluczborski 14 262 6 763 32,28 

namysłowski 9 137 4 531 32,71 

nyski 26 990 13 779 29,41 

prudnicki 11 671 6 093 32,00 

głubczycki 11 524 5 723 37,66 

kędzierzyńsko-kozielski 23 221 10 745 36,88 

krapkowicki 18 658 7 791 43,09 

oleski 17 251 8 429 40,27 

opolski 25 697 12 083 28,90 

strzelecki 16 759 8 115 33,13 

m. Opole 52 887 26 441 66,86 

województwo opolskie 246 155 119 135 37,41 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

Wśród powiatów województwa opolskiego powiat kędzierzyńsko-kozielski zajmuje czwarte miejsce pod 
względem liczby osób pracujących, jednakże dopiero piąte uwzględniając pracujących jako odsetek 
ludności  w wieku produkcyjnym. Najwięcej pracujących w grupie ludności w wieku produkcyjnym jest        

                                                           
10 Aktywna polityka rynku pracy w województwie dolnośląskim, praca doktorska mgr Magdaleny Katarzyny Cutter, 
2012, s.23. 
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w powiecie grodzkim opolskim- 66,86%, natomiast wśród powiatów ziemskich na terenie powiatu 
krapkowickiego- 43,09%, najmniej w powiecie opolskim- 28,9%.  Największy odsetek kobiet w grupie 
pracujących mieszkańców występuje na terenie powiatu prudnickiego- 52,21%, najmniejszy na terenie 
powiatu krapkowickiego- 41,76%.  
 Istotnym czynnikiem wpływającym na podaż pracy jest wysokość wynagrodzenia tj. świadczenia 
podmiotu zatrudniającego, dokonywane okresowo na rzecz pracownika, tytułem ekwiwalentu 
za wykonywaną pracę.11 

 

Tabela 28 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2012r. 

Powiat 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w relacji do średniej krajowej 

brzeski 3 067,56 81,9 

kluczborski 3 200,22 85,5 

namysłowski 3 152,42 84,2 

nyski 3 012,34 80,4 

prudnicki 3 052,97 81,5 

głubczycki 3 111,54 83,1 

kędzierzyńsko-kozielski 3 793,84 101,3 

krapkowicki 3 720,00 99,3 

oleski 3 013,57 80,5 

opolski 2 948,63 78,7 

strzelecki 3 221,15 86 

m. Opole 3 771,22 100,7 

województwo opolskie  3 358,42 89,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 Wśród powiatów województwa opolskiego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w 2012r. 
pracujący na terenie powiatu mogli liczyć na największe średnie wynagrodzenie brutto- 3 793,84 zł. Jest to 
101,3% średniego krajowego wynagrodzenia w kraju- 3 744,38 zł. Najniższe średnie wynagrodzenie 
brutto w 2012r. otrzymywali pracujący z terenu powiatu opolskiego- 2 948,63 zł.  

Bezrobocie jest to problem społeczny rozpatrywany jako stan bezczynności zawodowej osób 
zdolnych do pracy i jednocześnie zgłaszających gotowość jej podjęcia. Przez szerokie pojęcie 
bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie 
wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia. Jest to pojęcie, które 
skupia się na problemie jednostek dotkniętych brakiem pracy.  
Istnieje wiele powodów dla których osoby chcące pracować i zdolne do podjęcia pracy nie znajdują 
zajęcia odpowiadającego ich aspiracjom i wymaganiom finansowym.  

 Relatywnie wysokie dla pracodawców koszty pracy, niepokrywające korzyści ekonomicznych 
płynących z zatrudnienia pracownika.  

 Niedopasowanie popytu i podaży na określony rodzaj pracy.  

 Sztywne i opresyjne dla pracodawcy prawo pracy. 

 Niedopasowanie terytorialne miejsc zapotrzebowania na pracę i zasobów siły roboczej- 
znalezienie pracy wymaga zmiany miejsca zamieszkania.  

 Brak doświadczenia zawodowego wśród absolwentów.12 

Formą bezrobocia jest również tzw. bezrobocie ukryte – jest to pozostawanie przez osoby gotowe do 
podjęcia pracy bez jakiejkolwiek pracy przy jednoczesnej bierności w jej poszukiwaniu. Są to najczęściej 
osoby długotrwale bezrobotne zniechęcone do dalszego poszukiwania pracy oraz do rejestrowania              

                                                           
11 www.rynekpracy.pl 
12 http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezrobocie 
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w urzędach pracy. Statystyka rynku pracy nie uwzględnia bezrobocia ukrytego, które formalnie 
zarejestrowane mogłoby wpłynąć na stopę bezrobocia.  

 W 2012r. w ewidencji osób bezrobotnych prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy                 
w Kędzierzynie- Koźli zarejestrowanych było 4 922 osób. Nowozarejestrowanych w 2012r. było 6 018 
osób, natomiast wyrejestrowało się 5 580 osób, w tym 2 625 z powodu podjęcia zatrudnienia. Wskaźnik 
płynności rynku pracy dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wyniósł 43,6%. Pod względem wysokości 
tego wskaźnika pierwszy w województwie opolskim jest powiat nyski- 45,7%, dla którego stopa bezrobocia 
jest również największa w województwie tj. 20,8%. Kolejnym jest powiat brzeski z wysokością wskaźnika 
płynności rynku pracy 45,4%.  

Tabela 29 Płynność rynku pracy w powiatach województwa opolskiego w 2012r. 

Powiat 
Napływ 

bezrobotnych 
Odpływ 

bezrobotnych 
Podjęcie pracy 

Wskaźnik płynności rynku 
pracy w % 

kędzierzyńsko-kozielski 6 018 5 580 2 625 43,6 

nyski 13 116 12 148 5 991 45,7 

głubczycki 3 850 3 532 1 529 39,7 

strzelecki 7 314 6 647 2 904 39,7 

kluczborski 5 188 5 240  2 339 45,1 

krapkowicki 4 195 4 042 1 557 37,1 

opolski 7 313 6 728 2 964 40,5 

brzeski 9 048 9 016 4 106 45,4 

namysłowski 3 771 3 640 1 546 41,0 

prudnicki 4 800 4 522 2 166 44,1 

oleski 3 357 3 274 1 503 44,8 

m. Opole 4 685 4 540 1 852 39,5 
Źródło: Analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2012 roku, Wojewódzki Urząd Pracy, str. 18. 

Wśród gmin wiejskich powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego najwięcej bezrobotnych w 2012r. było 
na terenie gminy Bierawa- 348 osób oraz Pawłowiczki- 340. Z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle osób 
bezrobotnych zarejestrowano 3 529, co stanowi 71,70% ogółu bezrobotnych powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego. Od 2008r. liczba osób bezrobotnych wzrosła o 61,91% z 3 040 do 4 922. Również udział 
kobiet oraz osób niepełnosprawnych w grupie bezrobotnych na terenie powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego z roku na rok wzrastał ( odpowiednio o 44,91% oraz 65,07%).  

Tabela 30 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  2008r. 

Gmina bezrobotni ogółem 
w tym: 

kobiety niepełnosprawni 

Kędzierzyn-Koźle 2.195 1.291 171 

Pawłowiczki 230 126 11 

Polska Cerekiew 126 80 3 

Reńska Wieś 185 116 9 

Bierawa 203 137 9 

Cisek 101 56 6 

Ogółem  3040 1806 209 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu  

Tabela 31 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  2009r. 

Gmina bezrobotni ogółem 
w tym: 

kobiety niepełnosprawni 

Kędzierzyn-Koźle 3.202 1.703 270 

Pawłowiczki 306 160 21 

Polska Cerekiew 202 114 11 

Reńska Wieś 294 160 17 

Bierawa 306 170 18 
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Cisek 166 84 12 

Ogółem  4476 2391 349 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu  

 

Tabela 32 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  2010r. 

Gmina bezrobotni ogółem 
w tym: 

kobiety niepełnosprawni 

Kędzierzyn-Koźle 3250 1784 278 

Pawłowiczki 297 154 14 

Polska Cerekiew 211 124 11 

Reńska Wieś 273 145 14 

Bierawa 289 159 24 

Cisek 188 104 11 

Ogółem  4508 2470 352 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu  

Tabela 33 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  2011r. 

Gmina bezrobotni ogółem 
w tym: 

kobiety niepełnosprawni 

Kędzierzyn-Koźle 3199 1843 290 

Pawłowiczki 327 174 16 

Polska Cerekiew 223 127 13 

Reńska Wieś 276 158 12 

Bierawa 288 163 20 

Cisek 171 97 9 

Ogółem  4484 2562 360 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu  

Tabela 34 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  2012r. 

Gmina bezrobotni ogółem 
w tym: 

kobiety niepełnosprawni 

Kędzierzyn-Koźle 3529 1872 286 

Pawłowiczki 340 175 17 

Polska Cerekiew 225 119 7 

Reńska Wieś 288 157 11 

Bierawa 348 191 17 

Cisek 192 103 7 

Ogółem  4922 2617 345 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 

VI.2. Stopa bezrobocia  
 

Stopa bezrobocia na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w 2012 wyniosła 14%. Jest to 
wynik mniejszy od stopy bezrobocia województwa opolskiego- 14,4%, jednak wyższy od wyniku dla 
całego kraju- 13,4%. Stopa bezrobocia w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim z roku na rok ma tendencję 
wzrostową. Wzrost tej jest porównywalny ze wzrostem stopy bezrobocia również w województwie 
opolskim a także na obszarze całego kraju.  
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Tabela 35 Stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie powiatu, województwa i kraju w latach 

2008-2012 

 2008  2009 2010 2011 2012 

powiat kędzierzyńsko-kozielski 8,7% 12,5% 13,1% 12,9% 14,5% 

województwo opolskie 9,8% 12,1% 13,6% 13,3% 14,4% 
Polska 9,5% 12,4% 12,4% 12,5% 13,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Tabela 36 Stopa bezrobocia rejestrowanego powiatów na terenie województwa opolskiego w 

2008r. i 2012r. 

Powiat 2008 2012 

kędzierzyńsko-kozielski 8,7%  14,0% 

nyski 13,9% 20,8% 

głubczycki 12,7% 19,6% 

strzelecki 9,7% 11,3% 

kluczborski 11,1% 15,0% 

krapkowicki 8,5% 10,7% 

opolski 8,1% 13,6% 

brzeski 16,7% 20,5% 

namysłowski 12,6% 18,9% 

prudnicki 13,6% 19,3% 

oleski 5,7% 10,5% 

m. Opole 4,4% 7,1% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 Najwyższą stopę bezrobocia w 2012r. w województwie opolskim zarejestrowano na terenie 
powiatów: nyskiego-21,4% oraz namysłowskiego-21,0%. Najniższą stopę bezrobocia wśród powiatów 
ziemskich zarejestrowano na terenie powiatów: oleskiego-10,6% oraz krapkowickiego-10,9%.    

IV.3. Struktura wykształcenia oraz wieku osób bezrobotnych 

Największą liczbę osób bezrobotnych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego stanowią 
osoby  z wykształceniem gimnazjalnym i niższym niż gimnazjalne- 35 %. W porównaniu z 2008r. udział tej 
grupy osób w łącznej liczbie osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 
zmalał. Równie wysoką liczbę osób bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym. Niepokojący jest fakt, iż liczba osób z takim wykształceniem z roku na rok rośnie. Są to dwie 
bardzo liczne grupy, które mają największe problemy ze znalezieniem pracy w powiecie kędzierzyńsko-
kozielskim. Wzrost bezrobocia dotyka również grupy o wykształceniu  wyższym. Ich udział ogółem 
zwiększył się z 7% w 2008 roku do 9,1% w 2012 roku.  
Sytuacja absolwentów szkół średnich ogólnokształcących oraz szkół policealnych i szkół zawodowych 
kształtuje w okresie lat 2008-2012 mniej więcej na tym samym poziomie.  
 
 

Tabela 37 Wykształcenie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

latach 2008 - 2012 

Poziom wykształcenia 
2008 2009 2010 2011 2012 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

Wyższe 213 7,0 315 7,0 345 7,6 405 9,0 448 9,1 

Policealne i średnie 
zawodowe 

543 17,8 895 19,9 882 19,5 816 18,1 918 18,6 
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Średnie ogólnokształcące  230 7,5 336 7,5 361 8,0 346 7,7 393 7,9 

Zasadnicze zawodowe  809 26,6 1286 28,7 1289 28,6 1303 29,0 1436 29,1 

Gimnazjalne i poniżej  1245 40,9 1644 36,7 1631 36,1 1614 36,0 1727 35,0 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu  
 

Wśród osób bezrobotnych z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji znajdują się osoby do 25 roku życia oraz osoby po 50 roku życia. W 2008r. osoby 
do 25 roku życia stanowiły 20,10% ogółu osób bezrobotnych, natomiast osoby po 50 roku życia- 25%.        
Z roku na rok ich liczba wzrasta. Na koniec 2012 ich liczba wyniosła odpowiednio 18,5% oraz 27,5%.  
 

Tabela 38 Ilość  osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy ze względu 

na wiek  w latach 2008 - 2012 

Bezrobotni 2008 2009 2010 2011 2012 

do 25 roku życia 611 1 053 1 031 899 912 

po 50 roku życia 760 1 045 1 096 1 171 1 355 

ogółem 3 040 4 476 4 508 4 484 4 922 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu  

 

VI. 4. Staż pracy bezrobotnych w powiecie  
 
  W 2012r. wśród bezrobotnych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby posiadające staż pracy od 1-5 lat- 23,1%. W okresie 2008-2012 zaobserwować 
można systematyczny wzrost tych osób w grupie osób bezrobotnych. Kolejnym niepokojącym zjawiskiem 
jest udział  w ogólnej liczbie osób bezrobotnych osób nie posiadających stażu pracy-  2008r. wyniósł 23%, 
a w 2012r. 19,2%. Łącznie osób bezrobotnych bez stażu pracy lub stażem mniejszym niż 5 lat na terenie 
powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego jest 53,8%. 
 
Tabela 39 Staż pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

latach 2008 - 2012 

Staż pracy 
2008 2009 2010 2011 2012 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

Do 1 roku 373 12,2 521 11,6 512 11,3 509 11,3 569 11,5 

1 – 5 653 21,4 1020 22,7 1033 22,9 1060 23,6 1141 23,1 

5 – 10  335 11 483 10,8 472 10,4 499 11,3 549 11,1 

10 – 20 504 16,5 667 17,9 673 14,9 709 15,8 803 16,3 

20 – 30 344 11,3 515 11,5 545 12 522 11,6 595 12,0 

30 i więcej 132 4,3 243 5,4 229 5 226 5 317 6,4 

Bez stażu pracy  699 23 1027 22,7 1044 23,1 959 21,3 948 19,2 

Ogółem  3040  4476  4508  4484  4922  
         Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu 

IV.5. Czas pozostawania bez zatrudnienia bezrobotnych z terenu powiatu 

W 2012r. najliczniejszą grupę osób wśród osób bezrobotnych stanowiły osoby pozostające bez 
zatrudnienia od 1-3 mieniący- 20,6%. Kolejną liczną grupę stanowiły osoby bezrobotne od 6-12 miesięcy- 
18,9%. Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 
16,5% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. W porównaniu z rokiem 2008r. sytuacja osób długotrwale 
bezrobotnych  na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego uległa polepszeniu. Na koniec 2008r. osoby 
długotrwale bezrobotne pozostające bez zatrudnienia dłużej niż 24 miesiące stanowiły 18,2% wszystkich.  
Spadek bezrobocia zarejestrowano również w grupie osób pozostających bez zatrudnienia do 1 miesiąca 
oraz od 1 do 3 miesięcy. Duży wzrost bezrobocia pojawił się jednak wśród grupy osób pozostających bez 
zatrudnienia od 6 do 12 miesięcy (wzrost o 9,3 punktu procentowego) oraz od 12 do 24 miesięcy (wzrost     
o 9,3 punktu procentowego). 
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Tabela 40 Czas pozostawania bez pracy  osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy  w latach 2008 - 2012 

Czas pozostawania bez 
pracy w miesiącach 

2008 2009 2010 2011 2012 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

do 1  381 12,5 404 9 437 9,7 436 9,7 420 8,5 

1 – 3 945 31 1.242 27,7 1.051 23,3 918 20,4 1016 20,6 

3 – 6 605 19,9 1.085 24 1.024 22,7 850 18,9 863 17,5 

6 – 12 294 9,6 894 19,9 811 18 849 18,9 931 18,9 

12 – 24 261 8,5 485 10,8 767 17 827 18,4 877 17,8 

powyżej 24 554 18,2 366 8,1 418 9,2 604 13,4 815 16,5 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu 

 

Tabela 41 Osoby długotrwale bezrobotne, w tym kobiety z terenu powiatów województwa 

opolskiego  w 2012r. 

Powiat 
Osoby długotrwale 

bezrobotne 
Udział w grupie osób bezrobotnych 

z terenu powiatu [%]  
Kobiety długotrwale 

bezrobotne 

kędzierzyńsko-kozielski 815 16,56  517 

nyski 921 9,63  523 

głubczycki 624 18,53  404 

strzelecki 301 8,94  187 

kluczborski 520 16,09  360 

krapkowicki 368 13,71  292 

opolski 811 15,30  513 

brzeski 1 069 16,93  665 

namysłowski 479 17,49 341 

prudnicki 763 21,72  451 

oleski 293 11,62  192 

m. Opole 662 13,27  363 

województwo opolskie 7 626 14,73  4 808  
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 Wśród powiatów województwa opolskiego największy udział osób długotrwale bezrobotnych        

w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zanotowano w 2012r. na terenie powiatu prudnickiego- 21,75 z 3 515 

bezrobotnych. Liczba osób długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego         

w ogólnej liczbie osób bezrobotnych wyniosła w 2012r. 16,56%, w powiatach sąsiadujących z powiatem 

kędzierzyńsko-kozielskim: strzeleckim- 8,94%, głubczyckim- 18,53% i krapkowickim- 13,71%. 

W każdym z powiatów województwa opolskiego bezrobotne  kobiety są w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji. Udział długotrwale bezrobotnych kobiet w grupie osób długotrwale bezrobotnych 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  wynosi 63,44%. Największy udział kobiet długotrwale 

bezrobotnych zanotowano na terenie powiatu krapkowickiego- 79,35%, namysłowskiego- 71,19% oraz 

kluczborskiego- 69,23%.  

IV.6. Aktywizacja osób bezrobotnych  

Programy rynku pracy dzielą się na: 
1. programy pasywne- które obejmują zasiłki dla bezrobotnych. 
2. programy aktywnego- które obejmują szkolenia, prace interwencyjne, staże, roboty publiczne, prace 
społeczno-użyteczne, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów na 
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.  
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Tabela 42 Kwoty wypłaconych zasiłków  w latach 2008-2012 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012r 

Kwoty zasiłków 2 498 200 4 319 700 5 911 700 4 509 200 6 04129,09 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu 

 
 

 

Tabela 43 Ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy objęta 

programami aktywizującymi w latach 2008- 2012 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu 

*liczby nie sumują się. 

Tabela 44 Liczba osób uczestnicząca w poradnictwie indywidualnym, klubie pracy oraz liczba 

targów pracy  w latach 2008-2012 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba osób uczestniczących w 
poradnictwie indywidualnym 

1.433 1.488 1.347 2.068 1629 

Liczba osób uczestniczących w zajęciach 
aktywizacyjnych i szkoleniach w klubie 
pracy 

149 84 153 220 306 

Liczba targów pracy 1 1 1 1 1 

Liczba mini giełd pracy  - - - - 21 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu 

 
W latach 2008-2012 realizowano liczne programy aktywizujące osoby bezrobotne. Łączne nakłady 
finansowe wyniosły 47 232 321,71 zł. Środki finansowe pochodziły głównie z: 
- Funduszu Pracy – 34 871 214,11 zł, w tym z rezerwy marszałka 16 734,514,11 zł,  
- Europejskiego Funduszu Społecznego- 11 965 531,37 zł 
- PFRON- 259 051,94 zł. 

Instrumenty - Aktywne 
formy 

Liczba osób objętych umowami 

Ogółem 2008 
ogółem/ 

niepełnospr. 

2009 
ogółem/ 

niepełnospr. 

2010 
ogółem/ 

niepełnospr. 

2011 
ogółem/ 

niepełnospr. 

2012 
ogółem/ 

niepełnospr. 

Prace interwencyjne 41/2 27/1 18/1 11/0 0/0 97 

Staże 411/21 625/28 1159/53 891/33 621/40 3707 

Staże PFRON 0/0 5/5 5/5 7/7 3/3 20 

Dotacje 84/0 136/5 177/9 77/1 45/1 519 

Dotacje PFRON 0/0 1/1 1/0 1/1 0/0 3 

Prace społecznie użyteczne 313/18 277/14 173/12 126/13 139/14 1028 

Roboty publiczne (bez 
rolników) 

55/6 76/5 87/4 7/0 53/5 278 

Roboty publiczne (rolnicy) - - 268 154 - 422 

Szkolenia  641/31 584/44 643/73 213/4 229/20 2310 

Szkolenia PFRON 14/14 7/7 7/7 0/0 0/0 28 

Stypendia za okres nauki  2 8 10 5 - 25 

Studia podyplomowe - - - - 4/0 4 

Dojazdy  325 473 578 104 34/2 1514 

Ref. kosztów wyposażenia lub 
doposażenia miejsca pracy 

47/3 76/2 127/4 22/3 60/3 332 

Opieka nad dzieckiem  - - - - 2/0 2 

Koszt coachingu - - - - 7/3 7 

Wsparcie pomostowe  - - - - 5/0 5 

Warsztaty wizażu - - - - 20/0 20 

RAZEM 1.608* 1.822* 2.675* 1.453* 1154* 10546 
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Tabela 45 Programy i źródła finansowe realizowane w roku 2008 

Źródło i Programy Liczba uczestników ogółem Środki finansowe 

Algorytm – Fundusz Pracy 
„Idziemy do pracy” – V edycja 

1 038 2 920 500,00 

Rezerwa Marszałka – Fundusz Pracy 
„Przedsiębiorczość” 
„Melioracje”   

65 630 000,00 

Rezerwa Ministra – Fundusz Pracy 
„Myśl skutecznie” 
„Zdobywać wiedze i praktykę” 

182 500 000,00 

EFS PO KL 
bez…ROBOTNI – EFS PO KL  
Poddziałanie 6.1.3 

363 1 832 500,00 

PFRON 14 3 518,00 

RAZEM 1 662 5 886 518,00 

Wspomaganie działań PUP 

EFS PO KL 
„Profesjonalnie – czyli skutecznie” 
– EFS PO KL  Poddziałanie 6.1.2 

 
8 

 
136.800,00 

RAZEM   PROGRAMY   I  PROJEKTY 1.670 6 023 318,00 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu 

 

Tabela 46 Programy i źródła finansowe realizowane w roku 2009 

Źródło i Programy Liczba uczestników ogółem Środki finansowe 

Algorytm – Fundusz Pracy 
„Idziemy do pracy” – VI edycja 

851 3 112 900,00 

Rezerwa Marszałka – Fundusz Pracy 
 „Melioracje w Powiecie” 
„Z nami szybciej”   

181 1 054 500,00 

Rezerwa Ministra – Fundusz Pracy 
„Kto pierwszy” 
„Przedsiębiorczość” 
„Druga szansa” 

469 3 640 400,00 

EFS PO KL 
bez…ROBOTNI – EFS PO KL  
Poddziałanie 6.1.3 

419 1 882 600,00 

ZPORR 
„Druga szansa” – działanie 2.4 

32 139 200,00 

PFRON – Powiatowy Program dla Osób 
Niepełnosprawnych  

13 82 500,00 

RAZEM 1 965 9 912 100,00 

Wspomaganie działań PUP 

EFS PO KL 
„Profesjonalnie – czyli skutecznie” 
– EFS PO KL  Poddziałanie 6.1.2 

 
8 

 
136 800,00 

RAZEM   PROGRAMY   I  PROJEKTY 1 973 10 048 900,00 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 
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Tabela 47 Programy i źródła finansowe realizowane w roku 2010 

Źródło i Programy Liczba uczestników ogółem Środki finansowe 

Aktywne formy dla bezrobotnych 

Algorytm – Fundusz Pracy 
„Idziemy do pracy” – VII edycja  

1 210 6 207 000,00 

Rezerwa Ministra – Fundusz Pracy 
„Wykształcona i przedsiębiorcza młodzież”  

177 1 493 000,00 

EFS PO KL 
bez…ROBOTNI  
– EFS PO KL  Poddziałanie 6.1.3 

802 3 706 400,00 

Rezerwa Ministra – Fundusz Pracy 
„Aktywny powodzianin”  

 
70 

870 000,00 

Rezerwa Ministra – Fundusz Pracy 
„Aktywny powodzianin II”  

120 593 500,00 

Rezerwa Ministra – Fundusz Pracy 
„Pieniądze na start”  

72 1 370 000,00 

Rezerwa Ministra – Fundusz Pracy 
„Pieniądze na start” II 

12 228 000,00 

RAZEM 2 463 14 467 900,00 

Aktywne formy dla pozostałych klientów CAZ 

EFS PO KL  
„Wsparcie w rozwoju” 
– EFS PO KL  Poddziałanie 8.1.1 

 
86 

 
251 806,60 

EFS PO KL  
„Przepustka na rynek pracy” 
– EFS PO KL  Poddziałanie 7.2.1 

 
72 

 
595 348,00 

PFRON  
– Powiatowy Program dla Osób 
Niepełnosprawnych  

 
13 

 
95 304,45 

Rezerwa Ministra – Fundusz Pracy 
Środki na zadania dotyczące usuwania 
szkód związanych z usuwaniem skutków 
powodzi  

 
483 

 
2 332 400,00 

RAZEM 654 3 274 859,05 

Wspomaganie działań PUP 

EFS PO KL 
„Profesjonalnie – czyli skutecznie” 
– EFS PO KL  Poddziałanie 6.1.2 

 
8 

 
136 800,00 

RAZEM   PROGRAMY   I  PROJEKTY 3 125 17 879 559,05 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 

 
Tabela 48 Programy i źródła finansowe realizowane w roku 2011 

Źródło i Programy Liczba uczestników ogółem Środki finansowe 
wydatkowane 

Aktywne formy dla bezrobotnych: 

Algorytm – Fundusz Pracy 
„Idziemy do pracy” – VIII edycja  

809 3 070 700,00 

Rezerwa Ministra  - Fundusz Pracy 
„Twoja praca – Twój sukces” – Program 
Specjalny  

185 1 461 299,50 

EFS PO KL 
„bez…ROBOTNI!” 
– EFS PO KL  Poddziałanie 6.1.3 

313 1 530 359,22 

RAZEM 1 307 6 062 358,72 

Aktywne formy dla pozostałych klientów CAZ: 
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PFRON  
– Powiatowy Program dla Osób 
Niepełnosprawnych 

 
8 

 
58 212,50 

Rezerwa Ministra– Fundusz Pracy 
Środki na zadania dotyczące usuwania 
szkód związanych z usuwaniem skutków 
powodzi  

 
138 

 

 
942 775,02 

 

RAZEM 1453 7 063 346,24 

Wspomaganie działań PUP: 

EFS PO KL 
„Profesjonalnie – czyli skutecznie” 
– EFS PO KL  Poddziałanie 6.1.2 

 
9 

 
69 000,00 

RAZEM   PROGRAMY   I  PROJEKTY 1462 7 132 346,24 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 

 
Tabela 49 Programy i źródła finansowe realizowane w roku 2012 

Źródło i Programy Liczba uczestników ogółem Środki finansowe 

Aktywne formy dla bezrobotnych 

Algorytm – Fundusz Pracy 
„Idziemy do pracy” – IX edycja  
„Program specjalny 30-” 

611 2 825 600,00 

EFS PO KL 
„bez…ROBOTNI!” 
– EFS PO KL  Poddziałanie 6.1.3 

303 1 549 790,55 

EFS PO KL 
„PO Klucz do biznesu 2” 
– EFS PO KL  Działanie 6.2 

56 -* 

Rezerwa Ministra  – Fundusz Pracy 
Program Specjalny 50+ 

13 223 239,59 

Rezerwa Ministra – Fundusz Pracy 
Program dla 50+ 

42 189 264,91 

Rezerwa Ministra – Fundusz Pracy 
Program dla 30- 

79 631 100,31 

Rezerwa Ministra – Fundusz Pracy 
Program dla osób z Art. 49 

28 175 034,78 

Rezerwa Ministra – Fundusz Pracy 
„Przedsiębiorczość” 

10 200 000,00 

Rezerwa Ministra – Fundusz Pracy 
Refundacje wyposażenia lub 
doposażenia stanowisk pracy osób 
bezrobotnych 

10 200 000,00 

RAZEM 1 152 5 991 566,43 

Aktywne formy dla pozostałych klientów CAZ 

PFRON  
– Powiatowy Program dla Osób 
Niepełnosprawnych 

8 19 516,99 

RAZEM 1 160 6 011 083,42 

Wspomaganie działań PUP 

EFS PO KL 
„Profesjonalnie – czyli skutecznie” 
– EFS PO KL  Poddziałanie 6.1.2 

2 58 115,00 

EFS PO KL 
„PO Klucz do biznesu 2” 
– EFS PO KL  Działanie 6.2 

3 79 000,00 

RAZEM   PROGRAMY   I  PROJEKTY 1 165 6 148 198,42 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 
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             * środki wypłacane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

IV.7. Liczba ofert pracy w powiecie, potrzeby szkoleniowe  oraz zawody 
deficytowe 

 W 2012r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu wpłynęło 2 347 ofert pracy,           
z czego 40% stanowiły oferty pracy subsydiowane a 60% niesubsydiowane. Na jedna ofertę pracy 
przypadało około 2 bezrobotnych. Najwięcej ofert pracy dotyczyło zawodów bez specjalistycznych 
kwalifikacji tj. robotnik gospodarczy oraz sprzątaczka biurowa.  
 

                   

Tabela 50 Liczba ofert pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2008- 2012 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012  

Liczba ofert pracy 2 450 2 277 3 070 2 329 2 347 
                    Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu 

 

W województwie opolskim w 2012r. najwięcej ofert pracy zgłosili pracodawcy mający swoje siedziby             
w powiatach nyskim- 3 808, strzeleckim- 2 562 oraz opolskim grodzkim- 7 501. Różnica w ilości ofert        
w roku 2012 w stosunku do 2011 rozkładała się równo: w połowie powiatów odnotowano większy napływ 
ofert pracy w analizowanym roku, a w drugiej połowie mniejszy napływ ofert. Proporcjonalnie najwyższy 
wzrost odnotowano w powiatach namysłowskim 22,43% oraz kluczborskim 20,53%, największy spadek    
w powiecie oleskim 24,87% oraz nyskim 20,86%. 13 
 

Wykres 5 Porównanie ilości ofert zgłoszonych w powiatach województwa opolskiego w latach 

2011-2012 

 
Źródło: Analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2012 roku, Wojewódzki Urząd Pracy, str. 30. 

Najczęstszymi potrzebami szkoleniowym zgłaszanymi przez osoby bezrobotne podczas spotkań                            
z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi i liderem klubu pracy są: 
- magazynier z obsługą wózka widłowego, 
- pracownik administracyjny, księgowy, kadry i płace, 
- asystentka sekretarka z językiem angielskim, 
- spawacz MAG i TIG, 
- operator obrabiarek numerycznych CNC, 
- pracownik małej gastronomii, 

                                                           
13 Analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2012 roku, Wojewódzki Urząd Pracy, str. 30. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

kędzierzyńsko- kozielski

nyski

głubczycki

strzelecki

kluczborski

krapkowicki

opolski

brzeski

namysłowski

prudnicki

oleski

m. Opole

2012

2011



 

35 

- sprzedawca w handlu hurtowym i detalicznym,  
- pracownik ogólnobudowlany, 
- pracownik ochrony, 
- operator sprzętu ciężkiego, 
- kosmetyczka, 
- kierowca (prawo jazdy C, E, D, ADR ), 
- kwalifikacja wstępna dla kierowców, 
- szkolenie komputerowe,  
- florystka, 
- elektryk, 
- fryzjerka,  
- kierowca wózka widłowego, 
- opiekun osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych z językiem obcym* 
Tabela 51 Zawody deficytowe na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w 2012r. 

Kod zawodu Nazwa zawodu 
Wskaźnik intensywności 

nadwyżki (deficytu) 
zawodu 

721204 Spawacz metodą MAG 39 

962990 Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 24 

932990 Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 19,5 

941101 Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food 15 

235301 Lektor języka angielskiego 12 

325101 Asystentka stomatologiczna 10 

214109 Specjalista kontroli jakości 8 

722303 Operator maszyn do obróbki skrawaniem 7,1667 

832202 Kierowca samochodu dostawczego 6,5 

524302 Konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej 6 

912202 Operator myjni 6 

711601 Brukarz 5 

722301 Frezer 5 

541307 Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 4,375 

132103 Kierownik działu produkcji 4 

214407 Inżynier mechanik – technologia mechaniczna 4 

243302 Opiekun klienta 4 

332101 Agent ubezpieczeniowy 4 

335990 Pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej 
niesklasyfikowani 

4 

431301 Pracownik obsługi płacowej 4 

933390 Pozostali robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 4 

311509 Technik mechanik obróbki skrawaniem 3,75 

741103 Elektryk 3,6667 

243107 Specjalista do spraw reklamy 3,5 

711404 Zbrojarz 3,5 

422602 Recepcjonista 3,3333 

811105 Operator koparko – ładowarki 3,3333 

214902 Inspektor dozoru technicznego 3 

722290 Pozostali ślusarze i pokrewni 3 

811104 Operator koparki 3 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 
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V. Podmioty gospodarcze na terenie powiatu  
 

Powiat kędzierzyńsko-kozielski posiada duży potencjał gospodarczy, infrastrukturalny, społeczny             
i intelektualny. Gospodarka opiera się na dobrze rozwiniętym przemyśle chemicznym, dużym węźle 

kolejowym, stoczni i porcie rzecznym na Odrze.  
W okresie od 2008 roku do 2012 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych wzrosła o 4,21% zwiększając się z 8 629 do 8 992. Podobnie wzrost 
odnotowano  w całym województwie opolskim z 96 246 w 2008 roku do 98 741 w 2012r. tj. 2,59%.  

 
Tabela 52 Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanej w systemie REGON w latach 

2008-2012 

Powiat 
podmioty gospodarki narodowej 

2008 2009 2010 2011 2012 

brzeski 9677 9760 10106 9882 9967 

kluczborski 6124 6106 6341 6227 6247 

namysłowski 4079 4105 4213 4084 4179 

nyski 13824 13495 13835 13589 13781 

prudnicki 4339 4328 4440 4338 4404 

głubczycki 3917 3932 4091 3963 4022 

kędzierzyńsko-kozielski 8629 8607 8994 8858 8992 

krapkowicki 4627 4591 4796 4770 4865 

oleski 5399 5087 5321 5296 5365 

opolski 10776 10774 11386 11382 11537 

strzelecki 4931 4958 5234 5149 5212 

m.Opole 19924 19738 20361 20022 20170 

województwo opolskie 96246 95481 99118 97560 98741 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 
Wynik powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego jest jednym z najlepszych w województwie. Jedynie 

powiaty: opolski, strzelecki i krapkowicki odnotowały większy wzrost odpowiednio 7,06%, 5,70%, oraz 
5,14%. Dwa pozostałe sąsiadujące powiaty tj. powiat głubczycki i prudnicki zanotowały wzrost o 2,68% 
oraz 1,50%. Spadek ilości podmiotów gospodarki narodowej na przestrzeni lat 2008-2012 zanotowano na 
terenie powiatu nyskiego- 0,31% oraz oleskiego- 0,63%.  

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim to przede 
wszystkim  firmy z sektora prywatnego- 95,46%. Podobny podział rynku można zauważyć w innych 
powiatach województwa opolskiego, gdzie największy udział zanotowano na terenie powiatu opolskiego- 
97,02%, najmniejszy na terenie powiatu prudnickiego- 92,60%. 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 
stanowią większą cześć sektora prywatnego (72,79%). Jest to jednak najniższy wynik wśród powiatów 
ziemskich województwa opolskiego. Najwyższy udział osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą zanotowano w powiecie opolskim- 83,14%. 
Spółki handlowe stanowią 8,05% ogółu sektora prywatnego na terenie powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego,  z czego 18,23% to spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego. Pod względem ilości 
spółek handlowych powiat kędzierzyńsko-kozielski zajmuje drugą pozycje w województwie opolskim, 
zaraz po powiecie opolskim, na którego obszarze prowadzi działalność łącznie 774 spółek handlowych,    
w tym 177 z udziałem kapitału zagranicznego.  
W 2012r. na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zarejestrowanych było 31 spółdzielni. Jest to 
wynik niemal zbieżny z wynikiem innych powiatów w województwie opolskim. Jedynie powiat nyski            
z ilością 91 spółdzielni odbiega znacznie od średniej dla województwa (40). Biorąc pod uwagę liczbę 
fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji działających na teranie powiatu powiat kędzierzyńsko-kozielski 
zajmuje czwartą pozycję w województwie. Największa liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_chemiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
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społecznych zarejestrowanych jest na terenie miasta Opole- 580, najmniejsza liczba na terenie powiatów: 
namysłowskiego-60 oraz głubczyckiego-56. 
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Tabela 53 Struktura podmiotów gospodarczych na terenie powiatów województwa opolskiego w 2012 r. według sektorów własnościowych 

Powiat 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

ogółem 

państwowe              
i samorządowe 
jednostki prawa 

budżetowego 

spółki 
handlowe 

ogółem 

osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

spółki 
handlowe 

spółki handlowe z 
udziałem kapitału 

zagranicznego 
spółdzielnie 

fundacje, 
stowarzyszenia    

i organizacje 
społeczne 

brzeski 476 181 11 9491 7333 385 56 46 102 

kluczborski 282 132 9 5965 4580 231 46 49 95 

namysłowski 168 95 4 4011 3212 175 30 30 60 

nyski 766 286 19 13015 10189 542 121 91 212 

prudnicki 326 133 8 4078 3058 158 50 32 82 

głubczycki 242 98 9 3780 2791 106 26 30 56 

kędzierzyńsko-kozielski 411 196 12 8581 6246 565 126 31 157 

krapkowicki 151 113 7 4714 3608 324 125 20 145 

oleski 194 156 6 5171 4275 194 47 34 81 

opolski 344 229 10 11193 9306 567 177 41 218 

strzelecki 259 154 7 4953 3870 257 85 33 118 

m.Opole 626 225 25 19544 13383 2230 537 43 580 

województwo opolskie 4245 1998 127 94496 71851 5734 1426 480 1906 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tabela 54 Podmioty gospodarki narodowej wg PKD 2007 w 2012r. 

Powiat ogółem 

rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo i 
rybactwo 

przetwórstwo 
przemysłowe 

budownictwo 

handel hurtowy i 
detaliczny, 
naprawa 
pojazdów 

samochodowych 

transport i 
gospodarka 
magazynowa 

działalność 
profesjonalna 

naukowa i 
techniczna 

hotele i 
restauracje 

brzeski 9967 349 789 1512 2529 464 740 222 

kluczborski 6247 321 598 856 1565 311 403 156 

namysłowski 4179 281 376 615 1042 221 289 132 

nyski 13781 472 1188 1875 3985 600 852 449 

prudnicki 4404 244 338 505 1138 175 264 149 

głubczycki 4022 225 256 542 1056 184 182 101 

kędzierzyńsko-kozielski 8992 207 797 1081 2415 510 712 323 

krapkowicki 4865 156 465 764 1162 239 355 185 

oleski 5365 440 664 694 1415 217 294 143 

opolski 11537 698 1270 2055 2678 626 867 322 

strzelecki 5212 240 450 793 1330 287 317 172 

m.Opole 20170 163 1358 1975 4833 1129 2488 624 

województwo opolskie 98741 3796 8549 13267 25148 4963 7763 2978 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

Wskazane w tabeli 54 sekcje PKD stanowią łącznie ponad 63% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej  w wskazanych powiatach 
województwa opolskiego.   
 

  W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim najwięcej podmiotów gospodarki narodowej działa w branży   
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych- 26,86%, podobnie jak w innych powiatach 
województwa opolskiego. Kolejną liczną sekcją jest budownictwo- 12,02% (czwarte miejsce wśród powiatów 
ziemskich) oraz przetwórstwo przemysłowe- 8,86% ogółu podmiotów gospodarczych powiatu ( trzecie miejsce 
wśród powiatów ziemskich).  Firmy działające w branży rolniczej, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie stanowią 2,3% 
wszystkich firm. Najwięcej firm z tej branży działa w powiecie opolskim- 698 (6,05% ogółu firm z powiatu 
opolskiego). Transport i gospodarka magazynowa stanowi również mocną stronę powiatu z liczba 510 
podmiotów, co stawia powiat kędzierzyńsko-kozielski w pierwszej trójce powiatów ziemskich województwa 
opolskiego w tej sekcji. Pod względem ilości firm z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna            
w ogóle podmiotów gospodarczych z terenu powiatu zajmujemy pierwsze miejsce w województwie wśród 
powiatów ziemskich z wynikiem 7,92%. Zbliżony wynik ma powiat opolski 7,52% oraz powiat brzeski 7,43%.  

            W 2012 roku na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle powstało 499 nowych podmiotów gospodarczych,     
w tym 12 sektora publicznego i 487 sektora prywatnego. Do największych firm na terenie gminy Kędzierzyn- 
Koźle należą:  

 Air Products Sp. z.o.o.- obsługująca klientów na rynku przemysłowym, energetycznym, technologicznym 
oraz medycznym na całym świecie, dostarczając gazy atmosferyczne, procesowe i specjalne, osprzęt 
oraz usługi serwisowe. 

 Brenntag Polska Sp. z.o.o.- dystrybutor surowców chemicznych dla przemysłu, oferujących szeroki 
wybór standardowych i specjalistycznych surowców chemicznych dla niemal wszystkich dziedzin 
produkcji przemysłowej oraz opakowań przemysłowych, kosmetycznych, farmaceutycznych i innych.  

 CeWe Color Sp. z o.o.- należące do ogólnoeuropejskiego koncernu Ceowe Color AG&Co największego 
samodzielnego koncernu fotograficznego.  

 DAMEN SHIPYARDS KOŹLE Sp. z o.o.- spółka wchodząca w skład DAMEN SHIPYARDS GROUP, 
skupiającej ponad 30 stoczni na całym świecie. 

 CTL Chemkol Sp. z o.o.- firma wyspecjalizowana w logistyce produktów i surowców chemicznych oraz 
branży chemiczno-nawozowej, zajmuje się eksploatacją oraz gospodarczym użytkowaniem taboru 
kolejowego. 

 Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET S.A.- zajmująca się projektowaniem, produkcją i dostawą 
aparatury procesowej, maszyn i urządzeń przeznaczonych dla różnych branż przemysłowych w Polsce    
i za granicą. Specjalizuje się również w produkcji i dostawach na bardzo dużą skalę podzespołów, 

http://damenkozle.pl/web.n4?go=35
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części i komponentów do maszyn budowlanych dla wielu czołowych europejskich producentów takich 
maszyn. 

 Global Colors Polska SA- wiodący w Polsce producentem koncentratów barwiących i uszlachetniających 
do tworzyw sztucznych 

 Jokey Plastik Sp. z o.o.- firma produkująca artykuły z tworzyw sztucznych dla branży spożywczej                        
i niespożywczej. 

 Kozielska Fabryka Maszyn KOFAMA Sp. z o.o. posiada 40 - letnie doświadczenie w branży budowy 
maszyn, pracach projektowych oraz dostawach kompletnych linii produkcyjnych. Firma specjalizuje się 
w produkcji maszyn i urządzeń do klasyfikacji i wzbogacania węgla oraz innych kopalin, maszyn               
i urządzeń do wytwarzania płyt drewnopochodnych oraz maszyn do wytwarzania farb oraz lakierów. 

 KOMET - URPOL Sp. z o.o.- producent pełnowęglikowych narzędzi skrawających dla firm firmy takich 
jak: FIAT, BOSCH, VOLKSWAGEN. 

 PCC SYNTEZA S.A.- należąca do międzynarodowej grupy przemysłowej Petro Carbo Chem z siedzibą 
w Duisburgu w Niemczech, wytwórca produktów ciężkiej syntezy organicznej przeznaczonych do 
dalszego przetwórstwa w przemyśle chemicznym m.in. na bazie fenolu . 

 Petrochemia Blachownia S.A.- zakład przemysłu petrochemicznego zajmujący się przerobem benzolu 
koksowniczego, produkcją benzenu, toluenu i innych chemikaliów. 

 Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.- spółka Grupy Azoty, jeden z największych producentów 
chemicznych Polsce. Oferta firmy skierowana jest do sektorów gospodarki tj. rolnictwo, budownictwo, 
przetwórstwo chemiczne, przemysł tworzywowy. Oferują m.in.: plastyfikatory do tworzyw sztucznych, 
szczególnie PCW oraz surowce do ich wyrobu, alkohole OXO i bezwodnik ftalowy. W grupie 
plastyfikatorów znajdują się: Oxoplast® O, Oxoplast® IB. Zakłady produkują również bezwodnik 
maleinowy, aldehydy masłowe, azotan i azotyn sodu, amoniak, kwas azotowy oraz inne surowce dla 
przemysłu chemicznego. Wytwarzają markę nawozów azotowych Salmag® oraz Kędzierzyńską Saletrę 
Amonową® i mocznik.      Z gazu ziemnego, powietrza i wody wytwarza się na miejscu podstawowe 
surowce dla nawozów: amoniak i kwas azotowy. 

 MOSTOSTAL KĘDZIERZYN S.A  Grupa kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE- wykonawstwo konstrukcji 
stalowych, usługi budownictwa specjalistycznego, montaż konstrukcji stalowych oraz kompletnych 
obiektów przemysłowych w różnych dziedzinach przemysłu. 

 FOTOJOKER Sp. z o.o.- działa na polskim rynku fotograficznym, posiada jedną z największych sieci 
salonów fotograficznych na terenie całego kraju. 

 Przedsiębiorstwo transportowo- spedycyjne  WAK TRANS Sp. z o.o.- zajmuje się przewozem 
materiałów niebezpiecznych m.in. dla strategicznego partnera handlowego jakim jest AIR PRODUCTS 
Sp. z o.o.. 

 Przemysł na terenie gminy Bierawa reprezentują m.in.:  
 PL. Bitunova Sp. z o.o. w Bierawie- firma zajmująca się produkcją asfaltu modyfikowanego, emulsji 

asfaltowych oraz wykonawstwem powierzchniowego utwardzania nawierzchni bitumicznych, częścią 
koncernu Strabag SE z siedzibą w Spittal an der Drau w Austrii. 

 Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.- firma produkująca wysokojakościowe, uszlachetnione kruszywa. 
 Kopalnia Surowców Mineralnych Dziergowice- należąca do Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., zajmująca 

się wydobywaniem żwiru i piasku. 
 TP-ELBUD S.A.- usługi w zakresie systemów elektrycznych: projekty zabezpieczeń, sterowania                

i automatyki dla urządzeń rozdzielczych wysokich napięć oraz produkcja kompletnych szaf obwodów 
wtórnych wysokich napięć z zastosowaniem najnowocześniejszych aplikacji zabezpieczeniowych              
i sterowniczych SIPROTEC®. 

 Angra- produkcja wyłącznie szkła giętego oraz giętego hartowanego. 
 "Bekaert Kotlarnia" Sp. z o.o. - producent ogrodzeń przemysłowych i siatki kratowej z prętów.14 

 
 Do głównych przedsiębiorstw znajdujących sie na terenie gminy Cisek należą głównie małe firmy: 

 AP Warsztat Stolarski Eksport-Import Andrzej Pawlik Kobylice- firma zajmująca się produkcją oraz 
sprzedażą wysokiej jakości drzwi stylizowanych wewnętrznych i zewnętrznych wykonywanych na 
wymiar.  

                                                           
14 http://www.bierawa.pl/ 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_petrochemiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Benzol
http://pl.wikipedia.org/wiki/Benzol
http://pl.wikipedia.org/wiki/Benzen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Toluen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spittal_an_der_Drau
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
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 FUH CONCRETE Mirosław Marcinkiewicz- usługi ogólnobudowlane w zakresie: brukarstwo, instalacje 
c.o., wod-kan., elektryczne, prace wykończeniowe, okna, drzwi itp. oraz wypożyczanie maszyn. 

 Firma "SPOT Light" Cisek - produkcja lamp i opraw oświetleniowych. 
 Firma Usługi Transportowe Arnold Hall- międzynarodowy transport ciężarowy i ponadgabarytowy, skład 

opału, maszyny budowlane, usługi ładowarką kołową.  
 Kopalnia Surowców Mineralnych Kobylice- należąca do Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., zajmująca 

się wydobywaniem żwiru, piasku, mieszanki i pospółki. 
 Spółdzielnia Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie- usługi transportowe, 

komunalne, rolnicze, sprzedaż detaliczną paliw płynnych, olejów, nawozów sztucznych i materiałów 
budowlanych, również zbiorowym zaopatrzeniem w wodę mieszkańców gminy.  

 Zakład Kowalstwa Artystycznego Roszowicki Las- produkcja bramy, ogrodzeń. 15 
 

 Na terenie gminy Pawłowiczki większość gruntów użytkowana jest na cele rolnicze. Na terenie gminy 
Pawłowiczki nie występują inne branże przemysłu niż rolno-spożywczy, ze względu na główną funkcję rolniczą 
obszaru oraz ochronę warunków produkcji rolnej. Gmina nie posiada nawet niezbędnych warunków do rozwoju 
innych branż przemysłu, przede wszystkim ze względu na brak bazy surowcowej.  Na terenie gminy funkcjonują 
podmioty usługowe w następujących sekcjach: handel i naprawy, hotele i restauracje, transport, gospodarka 
magazynowa i łączność, pośrednictwo finansowe oraz obsługa nieruchomości i firm. Znaczna ilość 
zarejestrowanych na terenie gminy Pawłowiczki podmiotów usługowych prowadzi działalność gospodarczą poza 
granicami gminy, głównie w Kędzierzynie – Koźlu i Głubczycach.  
Do największych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowiczki należą m.in.:   

 "Karol Kania i Synowie" Sp. z o.o. Pawłowiczki - wytwórnia podłoża pod uprawę pieczarek. 

 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RUZIK"- piekarnictwo, organizacja imprez 
okolicznościowych, transport drogowy, kopalnia żwiru, handel kruszywami. 

 Gospodarstwo Rolne Fruitex Consolidated Sp. z o.o. Urbanowice- gospodarstwo działa w zakresie 
produkcji roślinnej: pszenicy, jęczmienia, rzepaku, kukurydzy ziarnowej, buraków cukrowych  oraz 
zwierzęcej tj. krów mlecznych. Mleko dostarczane do dwóch odbiorców tj. mleczarni DANONE                   
i Włoszczowa. 

 Przetwórstwo Mięsne Grzegorz Cibis Naczęsławice 

 Rolnicza  Spółdzielnia Produkcyjna Gościęcin16 
 
 Gmina Polska Cerekiew jest gminą typowo rolniczą. Na terenie gminy jest ok. 587 indywidualnych 
gospodarstw rolnych oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna we Wroninie, Gospodarstwo Rolne sp. z o.o.            
w Ciężkowicach, Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe "Romarol" s.c. w Steblowie. Pozostałe użytki rolne są 
własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
Modzurów i Ponięcice. 
Ze względu na rolniczy charakter gminy firmy działające na jej terenie są związane z rolnictwem lub usługami            
w tym zakresie. Największe zakłady przemysłowy to Cukrownia "Cerekiew" S.A. w Ciężkowicach. 
Od 2002 roku w Polskiej Cerekwi  działa Powiatowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
obsługujący rolników z całego powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego.  
Ponadto na terenie gminy działalność prowadzi 81 podmiotów gospodarczych zajmujących się m.in. stolarką, 
dekarstwem, blacharstwem, mechaniką pojazdową, piekarnictwem, budownictwem i transportem. W gminie są 
zarejestrowane 34 placówki handlowe branży przemysłowej, spożywczej, spożywczo-przemysłowej lub 
mięsnej.17 

 Do niedawna określano gminę Reńska Wieś jako gminę rolniczą. Obecnie, biorąc pod uwagę liczbę 
osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, liczbę osób zatrudnionych poza tym sektorem, w tym także 
pracujących poza granicami Polski, jak również liczbę zarejestrowanych i funkcjonujących form działalności, 
można stwierdzić, że dokonuje się proces restrukturyzacji zajęć ludności. Ostatnie lata przyniosły rozwój sfery 
rzemiosła, usług i handlu. Wzrosła zarówno liczba funkcjonujących podmiotów, jak i różnorodność oferowanych 
przez nie usług i produktów. Występujące w gminie branże to głównie handel i naprawy, działalność wytwórczo-

                                                           
15 http://www.cisek.pl/ 
16 http://www.pawlowiczki.pl 
17 http://www.polskacerekiew.pl 
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usługowa i obsługa nieruchomości. Do największych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy Reńska 
Wieś należą m.in.:  

  Championtravel Długomiłowice- międzynarodowy i krajowy transport osób. 
 "Komax" Marcin Kozubek Łężce- międzynarodowy i krajowy transport osób, towarów. 
 "Stolarz" J. i W. Księżyk Większyce- firmą produkującą nowoczesne okna drewniane na rynek zarówno 

krajowy jak i na eksport. 
 Kamet Sp. z o.o. Reńska Wieś- firma produkcyjna oferująca gotowe wyroby metalowe (ze stali czarnej, 

stali nierdzewnej i aluminium) dla przemysłu motoryzacyjnego oraz innych odbiorców branży metalowej. 
 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Reńska Wieś 
 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Poborszów 
 Rynmet SC Sionkowski J. Reńska Wieś- produkcja elementów blacharki dachowej.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
18 http://www.renskawies.pl 
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VI. Zasoby mieszkaniowe 
 
  W 2011r. mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego19 mogli korzystać w 35,7 tys. mieszkań 
(budynków mieszkalnych). Jest to trzeci wynik w województwie opolskim wśród powiatów ziemskich w zakresie 
ilości mieszkań będących w dyspozycji mieszkańców. Jedynie powiaty: nyski i opolski wyprzedziły powiat 
kędzierzyńsko-kozielski. W żadnym z powiatów sąsiadujących z powiatem kędzierzyńsko- kozielskim nie istniało 
tak wiele mieszkań- powiat strzelecki 23,9 tys. mieszkań, powiat krapkowicki- 20,8 tys. mieszkań, powiat 
prudnicki- 20,1 tys. mieszkań, powiat głubczycki- 17 tys. mieszkań.  
 Oceniając komfort mieszkań zauważyć należy, że powiat kędzierzyńsko-kozielski znajduje się na             
6 miejscu w województwie opolskim wśród powiatów ziemskich, najsłabiej wypada powiat brzeski. W powiecie 
kędzierzyńsko-kozielskim na jedno mieszkanie przypada średnio 4,05 izb, podczas gdy w powiecie opolskim na 
jedno mieszani przypada 4,84 izby. Jest to wynik najlepszy w województwie. Również pod względem przeciętnej 
powierzchni użytkowej mieszkania powiat opolski zajmuje pierwszą lokatę z wynikiem 95,09 m². Średnia wielkość 
mieszkania w powiecie kędzierzyńsko-kozielski wynosi 74,53 m² i jest o 3,65 m² mniejsza niż średnia 
wojewódzka i o 4,13 m² większa niż najmniejsza w województwie opolskim średnia wielkość mieszkania 
występująca w powiecie brzeskim- 70,40 m². 
 

Tabela 55 Zasoby mieszkaniowe w powiatach województwa opolskiego wg narodowego  spisu 

powszechnego z 2011 roku 

Powiat 
Liczba mieszkań      

w tys. szt. 
Przeciętna liczba 
izb w mieszkaniu 

Przeciętna 
powierzchnia 
użytkowa 1 
mieszkania 

Powierzchnia 
mieszkania na 1 
mieszkańca w m² 

brzeski 31,6 3,72 70,40 24,09 

głubczycki 17,0 3,95 76,46 27,14 

kędzierzyńsko-kozielski 35,7 4,05 74,53 27,18 

kluczborski 22,4 4,05 75,48 25,03 

krapkowicki 20,8 4,56 86,09 27,38 

namysłowski 14,3 4,02 77,07 25,62 

nyski 47,8 3,96 75,05 25,34 

oleski 20,4 4,59 88,75 27,49 

opolski 40,4 4,84 95,09 28,82 

prudnicki 20,1 4,22 84,95 29,82 

strzelecki 23,9 4,54 85,31 26,64 

Opole miasto 49,9 3,57 63,12 25,91 

województwo opolskie 344,2 4,13 78,18 26,64 

     Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 
 

W kategorii liczby metrów kwadratowych mieszkania przypadającego na jedną osobę najlepiej wypada powiat 
prudnicki- 29,82 m². Najmniejsza powierzchnia mieszkania na 1 osobę przypada w powiecie brzeskim- 24,09 m². 
Średnia powierzchnia mieszkania na jednego mieszkańca w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim wynosi 27,18 m² 
i jest o 0,54 m² większa niż średnia w województwie.  
 

VI. 1.  Zasoby mieszkaniowe gmin (komunalne) 
 

 Najwięcej komunalnych mieszkań w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim posiada gmina Kędzierzyn- 
Koźle- 406 mieszkań o łącznej powierzchni  16 115 m². Średnia wielkość jednego mieszkania to 39,69 m². Drugą 
jednostką terytorialną w kategorii ilości mieszkań komunalnych jest gmina Bierawa z 35 mieszkaniami o łącznej 
powierzchni 973m². Porównywalną ilość mieszkań komunalnych posiadają gminy Pawłowiczki i Cisek- 12 i 11 

                                                           
19 Dane dotyczące zasobów mieszkaniowych na terenie powiatu oraz województwa opolskiego dostępne w GUS jedynie za 
2011r.   



 

44 

mieszkań,  z tym, że średnia powierzchnia mieszkania w gminie Cisek wynosi 46,09 m² i jest o 10,67 m² większa 
niż średnia powierzchnia mieszkania w gminie Pawłowiczki.  
 

Tabela 56 Mieszkania komunalne w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w 2012r. 

Gmina 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia mieszkań 

ogółem w m² 

Średnia 
powierzchnia 
mieszkania 

Kędzierzyn-Koźle 406 16115 39,69 

Bierawa 35 973 27,80 

Cisek 11 507 46,09 

Pawłowiczki 12 425 35,42 

Polska Cerekiew b.d. b.d. b.d. 

Reńska Wieś 9 319 35,44 
       Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

 Powiat kędzierzyńsko-kozielski posiada największą ilość mieszkań komunalnych ze wszystkich 
powiatów ziemskich województwa opolskiego- 473. Liczba lokali, znajdujących się na terenie powiatu jest niemal 
trzy razy większa niż na terenie powiatu głubczyckiego i powiatu opolskiego (169) oraz prawie pięć razy większa 
niż na terenie powiatu prudnickiego (99). Pozostałe powiaty sąsiadujące z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim tj. 
powiat strzelecki i powiat krapkowicki posiadają odpowiednio po 365 i 251. Najmniejszą liczbę mieszkań 
komunalnych posiada powiat namysłowski.  
Również pod względem średniej powierzchni mieszkania komunalnego powiat kędzierzyńsko-kozielski zajmuje 
pierwsze miejsce w województwie- 38,77 m². Średnia powierzchnia mieszkania komunalnego na terenie powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego jest  o 13,28 m² większa od średniej powierzchni mieszkania komunalnego powiatu 
namysłowskiego, które zajmuje ostatnie miejsce w zestawieniu. Na drugim miejscu pod względem wielkości 
mieszkania znajduje się powiat prudnicki- 38,58 m².   
 

Tabela 57 Mieszkania komunalne w powiatach województwa opolskiego  w 2012r. 

Powiat 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia mieszkań 

ogółem w m² 
Średnia powierzchnia 

mieszkania 

brzeski 189 6640 35,13 

głubczycki 169 5676 33,59 

kędzierzyńsko-kozielski 473 18339 38,77 

kluczborski 137 5072 37,02 

krapkowicki 251 8068 32,14 

namysłowski 69 1759 25,49 

nyski 471 16865 35,81 

oleski 81 2289 28,26 

opolski 169 6418 37,98 

prudnicki 99 3819 38,58 

strzelecki 365 10520 28,82 

Opole miasto 397 13714 34,54 

województwo opolskie 2870 99179 34,56 

                      Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

VI. 2. Mieszania oddane do użytku 

  W okresie 2008-2012 na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oddano do użytkowania 527 
mieszkań20 o łączne powierzchni 69 856 m².  Przeciętna powierzchnia mieszkania wynosiła 132,55 m². Najwięcej 

                                                           
20 Mieszkania (budynki mieszkalne), których zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora powiatowemu organowi nadzoru budowlanego i organ 
ten nie zgłosił sprzeciwu - w drodze decyzji, lub na których użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie, w drodze decyzji, od organu nadzoru budowlanego. 
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mieszkań do użytku oddano w 2010r. tj. o 32% więcej niż w 2012r.. Największe powierzchniowo mieszkania 
trafiły na rynek w 2009 i 2011 roku- odpowiednio 157,9 m² oraz 153,32 m² . 
 
Tabela 58 Mieszkania oddane do użytku na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w latach 2008-

2012 

Rok 
Liczba mieszkań 

ogółem 
Liczba izb 

Łączna powierzchnia 
mieszkań 

Średnia powierzchnia 
mieszkań  

2008 90 478 13381 148,68 

2009 66 345 10423 157,92 

2010 157 555 15564 99,13 

2011 95 444 14565 153,32 

2012 119 553 15923 133,81 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Tabela 59 Mieszkania oddane do użytku na terenie województwa opolskiego w 2012r. 

Powiat 
Liczba 

mieszkań  
Liczba 

izb 

Łączna 
powierzchna 

w m² 

Średnia 
powierzchnia 

w m² 

Liczba mieszkań 
oddanych do użytku 

na 1000 ludności 

Liczba mieszkań 
oddanych do użytku 
na 1000 zawartych  

małżeństw 

brzeski 164 841 19071 116,29 1,78 340 

głubczycki 25 141 3974 158,96 0,52 86 

kędzierzyńsko-kozielski 119 553 15923 133,81 1,21 232 

kluczborski 80 404 11604 145,05 1,18 213 

krapkowicki 113 448 11984 106,05 1,72 304 

namysłowski 124 619 14771 119,12 2,88 561 

nyski 223 1211 30913 138,62 1,57 294 

oleski 109 596 14971 137,35 1,65 295 

opolski 405 2299 61981 153,04 3,04 617 

prudnicki 33 189 4787 145,06 0,57 118 

strzelecki 73 420 12545 171,85 0,94 164 

Opole miasto 352 1295 27337 77,66 0,95 598 

województwo opolskie 1820 9016 229861 126,30 1,8 340 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Na terenie województwa opolskiego w 2012r. najwięcej mieszkań oddano do użytku na terenie powiatu 
opolskiego- 405 mieszkań o łącznej powierzchni 2 299 m². Powiat kędzierzyńsko-kozielski zajmuje dopiero 
szóste miejsce z 119 mieszkaniami oddanymi do użytku. Uwzględniając wskaźnik liczby mieszkań oddanych do 
użytku na 1000 ludności powiat kędzierzyńsko-kozielski zajmuje siódme miejsce z wynikiem 1,21. Jest to wynik 
nieznacznie odbiegający od średniej wojewódzkiej.  

W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim średnia powierzchnia mieszkań oddanych do użytku wyniosła  
133,81 m². W trzech powiatach sąsiadujących z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim średnia powierzchnia 
mieszkań oddanych do użytku w 2012r. była większa i wyniosła: powiat głubczycki- 158,96 m², prudnicki- 145,06 
m² oraz strzeleckim- 171,85 m². Jedynie w powiecie krapkowickim średnia powierzchnia mieszkań oddanych do 
użytku była mniejsza niż w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim- 106,05 m²- ostatni wynik wśród powiatów 
ziemskich w województwie opolskim.   
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VII. Ochrona zdrowia 
Celem opieki zdrowotnej jest zapewnienie właściwego poziomu usług medycznych, wyrównanie dostępu 

do opieki zdrowotnej oraz promowanie profilaktyki zdrowia. W 2012 roku mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego mogli korzystać z 52 zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.21 Średnio na każdy zakład 
przypadało 1 882 mieszkańców. Największa liczba mieszkańców w województwie opolskim przypada na jeden 
zakład ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w powiecie oleskim- 2 744, najmniejsza liczba w powiecie opolskim 
grodzkim-1 228. Powiat opolski grodzki ma też największą w województwie liczbę zakładów ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej-99.  

Tabela 60 Liczba zakładów ambulatoryjnych w powiatach województwa opolskiego w 2008r. i 2012r. 

Powiat 2008 2012 

brzeski 37 48 

głubczycki 18 23 

kędzierzyńsko-kozielski 29 52 

kluczborski 24 33 

krapkowicki 26 29 

namysłowski 6 18 

nyski 46 70 

oleski 17 24 

opolski 46 58 

prudnicki 18 28 

strzelecki 32 36 

Opole miasto 80 99 

województwo opolskie 379 518 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Na przestrzeni lat 2008-2012 we wszystkich powiatach województwa opolskiego zaobserwować można było 
wzrost ilości zakładów ambulatoryjnych. Największy wzrost nastąpił w powiecie nyskim z 46 do 70.  

Na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle funkcjonują trzy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej ,posiadające 
w swojej strukturze poradnie uzależnień. Pomoc terapeutyczna świadczona jest na podstawie kontraktów 
zawartych pomiędzy NZOZ a Narodowym Funduszem Zdrowia. Działa również Stowarzyszenie Trzeźwości, 
Punkt konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie 
w Kędzierzynie-Koźlu, a także punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem narkotykowym                       
w Kędzierzynie- Koźlu. 
Gmina Kędzierzyn- Koźle w walce z uzależnieniami mieszkańców opracowała Gminny Program Profilaktyki           
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych którego celem jest:  

1) Zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych oraz utrwalenie postaw abstynenckich 
wśród dzieci i młodzieży  

2) Pomoc dzieciom i członkom rodzin z problemem uzależnień oraz przemocy domowej. 
3) Ograniczanie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz 

doświadczania lub stosowanie przemocy.  
4) Zmniejszenie dostępności do napojów alkoholowych. 

Gmina Reńska Wieś w walce z uzależnieniami mieszkańców opracowała Gminny Program Profilaktyki                  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych którego celem jest:  

1) Promowanie modelu zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez zapewnienie młodzieży alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu, zapewnienie bogatszej oferty sportowej w szkole i poza nią. 

2) Wspieranie rodzin z problemem alkoholowym. 
3) Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną  
4) Zapewnienie informacji dla prowadzenia racjonalnej i akceptowalnej społecznie polityki wobec 

narkomani. 

                                                           
21 przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie (publiczne i niepubliczne)  
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5) Ograniczenie dostępności narkotyków. 
6) Zapewnienie informacji o szkodliwości zażywania narkotyków. 
7) Systematyczne podnoszenie kwalifikacji osób prowadzących działalność profilaktyczną.22 

 
Mając na uwadze poprawę stanu zdrowia mieszkańców w roku 2012 zrealizowano w ramach Programu 

ochrony zdrowia bezpłatne badania profilaktyczne i szczepienia sfinansowane ze środków publicznych Gminy 
Kędzierzyn-Koźle. Program ochrony zdrowia obejmował: 

- Profilaktykę wczesnego wykrywania raka piersi dla 434 osób 

- Profilaktykę wczesnego wykrywania raka szyjki macicy dla 833 osób 

- Profilaktykę chorób tarczycy dla 823 osób 

- Profilaktykę wczesnego wykrywania jaskry dla 384 osób 

- Profilaktykę wczesnego wykrywania chorób naczyniowych OUN dla 933 osób 

- Profilaktykę wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla 1250 osób 

- Profilaktyka chorób naczyniowych dla osób po 35 roku życia dla 2200 osób 

- Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty dla 1400 osób 

- Profilaktyka gruźlicy i chorób płuc dla 833 osób 

- Profilaktyka wczesnego wykrywania cukrzycy dla 1590 osób 

- Szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt urodzonych w roku 2000 oraz kontynuacja sczepień 
dla dziewcząt urodzonych w 1999 a nie zaczepionych w roku 2011 dla 231 osób 

- Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci dla 688 osób.23 
 

W 2012r. na terenie województwa opolskiego dostępnych było w szpitalach łącznie 4 973 łóżek. 
Największa liczba łóżek w szpitalach występowała na terenie powiatu opolskiego grodzkiego-1 403, najmniejsza 
na terenie powiatu krapkowickiego-141. Uwzględniając współczynnik liczby łóżek w szpitalach na 10 tys. ludności 
pierwsze miejsce w województwa zajmuje ponownie powiat opolski grodzki. Wśród powiatów ziemskich 
województwa opolskiego największa liczba łóżek w szpitalach na 10 tys. ludności przypadała w powiecie nyskim 
95, najmniejsza w powiecie opolskim 21. W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w szpitalu dostępnych było 413 
łóżek na 97 879 mieszkańców, co stawia powiat kędzierzyńsko-kozielski na czwartym miejscu w województwie 
pod względem ilości łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców.  

Tabela 61 Liczba łóżek w szpitalach na terenie powiatów województwa opolskiego w  2012r. 

Powiat 
Liczba łóżek w 

szpitalach 
Liczba łóżek w szpitalach 

na 10 tys. ludności 

brzeski 268 29 

głubczycki 147 31 

kędzierzyńsko-kozielski 413 42 

kluczborski 174 26 

krapkowicki 141 22 

namysłowski 207 48 

nyski 1 348 95 

oleski 213 32 

opolski 281 21 

prudnicki 179 31 

strzelecki 199 26 

Opole miasto 1 403 115 

województwo opolskie 4 973 49 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

                                                           
22 Źródło: Informator Placówki świadczące pomoc rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i przemocy domowej. 
23 www.kedzierzyn-kozle.pl 
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Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego funkcjonuje samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, 
którego organem założycielskim jest Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Celem zakładu jest udzielanie 
szpitalnych i ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej zmierzających do zachowania, 
ratowania, przywracania i poprawy zdrowia pacjentów. Jednostkami stacjonarnej opieki zdrowotnej w Szpitalu 
Zespolonym są oddziały specjalistyczne i jednostki zabiegowo- lecznicze:  

1) Oddziały specjalistyczne- specjalność zachowawcza:  
- Oddział Chorób Wewnętrznych  
- Oddział Pulmonologiczny  
- Oddział Skórno- Wenerologiczny  
- Oddział Dziecięcy  
- Oddział Neonatologiczny  
- Oddział Patologii Noworodka  
- Oddział Neurologiczny  
- Oddział Udarowy  
- Oddział Geriatryczny  

2) Oddziały specjalistyczne- specjalność zabiegowa:  
- Oddziały Chirurgii Ogólnej  

- Oddział Urazowo-Ortopedyczny  

- Oddział Położniczo-Ginekologiczny  

- Oddział Okulistyczny  

- Oddział Urologiczny  

- Oddział Laryngologiczny  

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

- Szpitalny Oddział Ratunkowy.24 
 
Tabela 62 Liczba aptek i punktów aptecznych na terenie powiatów województwa opolskiego w  2012r. 

Powiat 
Apteki i punkty 

apteczne 
Liczba ludności na jedną 

aptekę lub punkt apteczny 

brzeski 23 4 015 

głubczycki 14 3 421 

kędzierzyńsko-kozielski 37 2 645 

kluczborski 25 2 702 

krapkowicki 22 2 972 

namysłowski 16 2 688 

nyski 49 2 890 

oleski 25 2 635 

opolski 40 3 332 

prudnicki 21 2 726 

strzelecki 23 3 328 

Opole miasto 50 2 432 

województwo opolskie 345 2 928 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 
W powiecie kędzierzyńsko- kozielskim w 2012r. funkcjonowało łącznie 37 aptek i punktów aptecznych. 

Średnio na jedną aptekę lub punkt apteczny przypadało 2 645 mieszkańców. Największa liczba 
mieszkańców przypadała na jedną aptekę lub punkt apteczny w powiecie brzeskim- 4 015, najmniejsza          
w powiecie opolskim grodzkim- 2 432 mieszkańców.  

 
 

                                                           
24 http://www.spzoz.bipst.pl/ 
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VIII. Pomoc społeczna  
Obowiązek zapewniania realizacji podstawowych zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywa na 

organach administracji rządowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Zadania związane z udzielaniem 
wsparcia osobom potrzebującym są realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Na szczeblu 
gminy zadania te wykonują gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej (podstawowe dane dotyczące 
działalności ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego w 2012r. w tab. 77-80)     
w To właśnie na nich ciąży większość zadań związanych z pomocą społeczną. Zadania powiatów są realizowane 
przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu realizuje zadania własne oraz zadania 
zlecone przez administrację rządową w zakresie pomocy społecznej. Podstawowym celem jej działalności jest 
udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dzieciom, rodzinom, osobom starym, chorym                  
i niepełnosprawnym. Zadania te wynikają m.in. z:   
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
2) ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  
3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie- Koźlu jest jednostką organizacyjną pomocy 
społecznej. Nadzór nad działalności centrum sprawuje zarząd powiatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                         
w Kędzierzynie-Koźlu jest finansowane ze: 

1) środków budżetowych tj. dochodów powiatu przeznaczonych na zadania własne oraz dotacji celowych 
przeznaczonych na zadania zlecone i niektóre zadania własne  

2) środków pozabudżetowych, których źródłem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

Pracą Centrum kieruje Dyrektor, którego zatrudnia Zarząd Powiatu. Ponadto w 2012 roku w centrum 
zatrudnionych było 21 pracowników na umowę o pracę (20,25 etatu) w następujących zespołach: 

 Zespół organizacyjny- 2,25 etatu 

 Zespół finansowo- księgowy- 3 etaty  

 Zespół obsługi PFRON- 2 etaty 

 Zespół ds. pieczy zastępczej- 4 etaty 

 Zespół ds. świadczeń- 2 etaty  

 Zespół ds. realizacji projektów EFS- 3 etaty 

 Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności- 1 etat 

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia- 3 etaty, w tym etat Kierownika.25 

VIII.1. Piecza zastępcza 

Dziecko ma zagwarantowane prawo do wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowania 
poza rodziną- do opieki i wychowania w pieczy zastępczej, jeżeli jest to zgodne z dobrem dziecka. Piecza 
zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożliwości zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców 
naturalnych Piecza zastępcza zmierza do przygotowania dziecka do godnego, samodzielnego                                
i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów              
z rodziną i rówieśnikami oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także dąży do zaspokajania potrzeb 
emocjonalnych dzieci, w szczególności potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-
rekreacyjnych.26   

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. wprowadziła nowy podział sprawowania pieczy zastępczej, która dzieli się 
na rodzinną i instytucjonalną. Rodzinna piecza zastępcza może występować pod postacią rodziny zastępczej             
i rodzinnych domów dziecka. Natomiast instytucjonalna piecza zastępcza to placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
regionalne placówki opiekuńczo- terapeutyczne i interwencyjne ośrodki preadopcyjne. 

                                                           
25 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu z 2012r.  
26 Poradnik rodzicielstwa zastępczego, red. Agnieszka Kwaśniewska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, warszawa 2013, 
s.8-9.  
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VIII.1.1. Rodzinna piecza zastępcza 

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zapewniając dziecku całodobową opiekę i wychowanie, 
traktują je w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej, zapewniają wykształcenie, rozwój 
uzdolnień i zainteresowań, dostęp do świadczeń zdrowotnych, zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, 
rozwojowe, społeczne, religijne, a także zapewniają ochronę przed arbitralną i bezprawną ingerencją w życie 
prywatne dziecka oraz umożliwiają mu kontakt z rodzicami i innymi bliskimi osobami, chyba ze z uwagi na dobro 
dziecka sąd postanowi inaczej.  
Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia przez nie 
pełnoletniości, a w określonych ustawowo przypadkach- nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. 27 

W 2012 roku rodzinną pieczą zastępczą było objętych 249 dzieci w 166 rodzinach zastępczych. Pomoc 
pieniężna przeznaczona na ten cel wyniosła 2 288 453,00 zł, w tym: 
- świadczenia dla rodzin zastępczych-  2 224 957,00 zł 
- pomoc jednorazowa ( z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny lub pomoc losowa)- 63 496,00 zł. 

Tabela 63 Rodzinna piecza zastępcza w latach 2008-2012 

Typ rodziny zastępczej Rok 
Ilość umieszczonych 

dzieci 
Liczba rodzin 
zastępczych 

Rodziny niezawodowe  

2008 66 36 

2009 74 35 

2010 90 39 

2011 83 35 

2012 51 39 

Rodziny zastępcze spokrewnione  

2008 205 143 

2009 215 146 

2010 212 142 

2011 203 132 

2012 153 119 

Rodziny zawodowe 

2008 11 2 

2009 23 2 

2010 45 3 

2011 37 3 

2012 45 8 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn-Koźle 

  
Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładają na gminy 
naszego powiatu obowiązek partycypowania w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Od 2012r.      
w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 
odpowiednio wydatki w wysokości: 
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w drugi roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w trzecim roku i następnych latach pobytu w pieczy 
zastępczej.   

Tabela 64 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych pochodzących z gmin naszego 
powiatu 

Gmina Liczba dzieci Wartość pomocy (zł) 

Kędzierzyn-Koźle 19 23 678,40 

Reńska Wieś 1 1 161,29 

Cisek 1 1 040,00 

                                                           
27 Poradnik rodzicielstwa zastępczego, red. Agnieszka Kwaśniewska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, warszawa 2013, 
s.10. 
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Pawłowiczki 2 265,55 

Bierawa 1 300,00 

Polska Cerekiew 6 4 708,75 

Razem 30 31 153,99 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn-Koźle 

 
W 2012r. na terenie powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego na podstawie porozumień umieszczonych było             
w rodzinach zastępczych łącznie 20 dzieci pochodzących z innych powiatów. Łączna kwota środków 
otrzymanych na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie tych dzieci wyniosła 225 499,38 zł. 
 
Tabela 65 Liczba dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych 
na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego na podstawie zawartych porozumień wg stanu na 
dzień 31.12.2012r.  

Powiat Liczba dzieci Kwota (zł) 

Głubczyce 3 29 554,80 

Opole Ziemskie 2 24 000,00 

Gliwice Grodzkie 1 12 000,00 

Prudnik 1 7 020,00 

Opole Grodzkie 3 36 000,00 

Brzeg 4 46 043,52 

Krapkowice 3 36 193,55 

Nysa 1 10 687,51 

Namysłów 1 12 000,00 

Biała Podlaska 1 12 000,00 

Razem 20 225 499,38 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn-Koźle 

 
W 2012r. wydatkowano 683 368,93 zł na utrzymanie 58 dzieci z powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego 
umieszczonych na podstawie porozumień na terenie innych powiatów.  
 

Tabela 66 Liczba dzieci z powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego umieszczonych w rodzinach 
zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie zawartych porozumień wg stanu na dzień 
31.12.2012r. 

Powiat Liczba dzieci Kwota (zł) 

Jawor 1 11 470,50 

Rybnik Ziemski 1 7 905,60 

Bielsko- Biała 1 12 000,00 

Będzin 1 8 000,00 

Kłodzko 1 17 820,00 

Gliwice Ziemski 1 8 192,16 

Gorzowski 1 10 758,40 

Racibórz 9 91 018,14 

Opole Grodzkie 2 31 380,75 

Krapkowice 10 108 096,78 

Rybnik Grodzki 2 17 158,92 

Jelenia Góra 1 15 476,40 

Prudnik 3 66 226,29 

Kartuzy 1 9 901,82 

Dąbrowa Górnicza 1 8 244,12 

Chrzanów 3 27 669,60 

Strzelce opolskie 1 5 652,93 

Gliwice Grodzkie 4 39 625,20 

Opole Ziemskie 4 60 051,42 

Wieluń 3 39 669,60 

Sieradz 3 36 000,00 
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Tatrzański 1 11 470,50 

Krotoszyński 2 33 159,80 

Siemianowice Śląskie  1 6 420,00 

Razem 58 683 368,93 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn-Koźle 

 
VIII.1.2. Instytucjonalna piecza zastępcza 

Umieszczanie w instytucjonalnej pieczy zastępczej następuje w sytuacji, gdy brakuje możliwości 
umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub z innych ważnych powodów nie jest to zasadne.  
Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

- placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
- regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych, 
- interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.28 

Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego funkcjonuje jedna placówka opiekuńczo- wychowawcza, - Dom 
Dziecka z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu dla 30 wychowanków, w tym jedno z powiatu krapkowickiego             
jedno z powiatu nyskiego. W 2012 roku miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 3 071,29 zł.  
Placówka ma charakter socjalizacyjny, zapewniając całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajający 
wszelkie życiowe potrzeby dziecka. Celem funkcjonowania Domu Dziecka jest zapewnienie opieki i wychowania 
dzieci i młodzieży pozbawionej trwale lub okresowo opieki rodziny własnej, dla których nie znaleziono możliwości 
wychowania w rodzinie. Placówka zapewnia w szczególności: zajęcia socjalizacyjne, korekcyjne, logopedyczne, 
resocjalizujące, terapeutyczne, rekompensujące  brak wychowania  w środowisku rodzinnym i przygotowujące do 
życia społecznego. Z założenia jest miejscem przejściowych dla dziecka i Dom Dziecka ma obowiązek 
podejmować działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub 
umieszczenia w rodzinie zastępczej. Współpracuje w szczególności z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Opolu, właściwym sądem rodzinnym oraz 
środowiskiem rodzinnym dziecka. 

Tabela 67 Środki finansowe otrzymane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów związanych 
z utrzymaniem dzieci pochodzących z innych powiatów a umieszczonych w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej na terenie powiatu kędzierzyńsko –kozielskiego w 2012r.  

Powiat Kwota (zł) Ilość dzieci 

Krapkowicki 18 055,85 1 

Nyski 28 260,30 1 

Razem 46 316,15 2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn-Koźle 

Liczba miejsc w placówce jest niewystarczająca w stosunku do wydawanych przez Sąd Rodzinny postanowień    
o konieczności zabrania dziecka z patologicznego środowiska rodzinnego i umieszczenia go w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. W sytuacji braku miejsc w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu dzieci umieszczane 
są w placówkach na terenie innych powiatów. Koszt pobytu dzieci z naszego powiatu umieszczonych                   
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów finansowany jest z dochodów powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego. W 2012 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 
umieszczonych było łącznie 19 dzieci z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego a koszt ich pobytu wyniósł 
łącznie 439 005,07 zł.  

Tabela 68 Koszt umieszczenia dzieci z terenu powiatu kędzierzyńsko -= kozielskiego w placówkach 
opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów w 2012r.  

Powiat Kwota (zł) Ilość dzieci 

Głubczyce 21 495,48 1 

Gostyń 49 420,68 1 

Opole Ziemskie 34 821,40 1 

Prudnik 40 535,16 1 

Świecie 34  561,85 1 

                                                           
28 Tamże str. 10 
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Tarnobrzeg 36 935,96 1 

Opole Grodzkie 183 314,28 9 

Nysa 18 470,23 1 

Starachowice 2 734,78 1 

Olesno 12 291,78 1 

Będzin 4 423,46 1 

Razem 439 005,07 19 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn-Koźle 

VIII.1.3. Proces usamodzielnienia  

 

Tabela 69 Wartości pomocy dla usamodzielnianych wychowanków w latach 2008-2012r.  

Rodzaj pomocy 

Wychowankowie z rodzin 
zastępczych 

Wychowankowie z placówek 
opiekuńczo – wychowawczych 

Rok Liczba osób Kwota (zł) Rok Liczba osób Kwota (zł) 

pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki 

2008 31 146 841 2008 12 55 765 

2009 36 167 978 2009 12 45 745 

2010 42 162 867 2010 14 45 927 

2011 39 131 898 2011 19 62 445 

2012 26 106 552 2012 24 43 809 

pomoc rzeczowa na 
zagospodarowanie 

2008 2 7 535 2008 1 4 941 

2009 2 8 669 2009 1 4 829 

2010 8 34 189 2010 6 21 981 

2011 6 28 157 2011 3 14 735 

2012 5 16 629 2012 12 9 046 

pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

2008 9 44 469 2008 4 18 628 

2009 4 21 411 2009 1 6 588 

2010 4 16 179 2010 1 1 647 

2011 2 9 882 2011 0 0 

2012 9 43 651 2012 7 3 294 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn- Koźle 

Proces wychowania służy przygotowaniu do samodzielności. Pełnoletni wychowankowie pieczy 
zastępczej po jej opuszczeniu zostają objęci pomocą, mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację 
ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także: 
- pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki  
- pomocą jednorazową w formie rzeczowej na zagospodarowanie 
- pomocą jednorazową na usamodzielnienie wypłacaną po zakończeniu nauki, jej wysokość uzależniona jest od 
rodzaju pieczy zastępczej i czasu jej trwania. 
W 2012 roku pomocą na usamodzielnienie objętych było 30 wychowanków z rodzin zastępczych oraz 28 
wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 5 pełnoletnich wychowanków z Domu Dziecka      
w Kędzierzynie-Koźlu.  
 

VIII.2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności. Do zadań Zespołu należy wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, które nie 
ukończyły 16 roku życia oraz wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 
rok życia. W procesie orzekania bierze udział 18 członków zespołu, w tym: lekarze, psychologowie, doradcy 
zawodowi, pracownicy socjalni i pedagodzy.  

W 2012 roku do Zespołu wpłynęło 1471 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności i 171 
wniosków o ustalenie niepełnosprawności. Wydano łącznie 1 365 orzeczeń, które określały stopień 
niepełnoprawności  i 132 orzeczenia zaliczające do osób niepełnosprawnych tj. dzieciom poniżej 16 roku życia. 
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Tabela 70 Wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności złożone w latach 2008-2012 

Lp. Cel złożenia wniosku 2008 2009 2010 1011 2012 

1 Odpowiednie zatrudnienie 394 437 440 360 385 

2 Szkolenie 3 2 3 4 0 

3 Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 9 9 2 6 6 

4 
Konieczność zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

170 139 91 73 61 

5 

Korzystanie z systemu środowiskowego 
wsparcia w samotnej egzystencji/korzystanie z 
ulg socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych 
i rehabilitacyjnych 

220 210 192 197 231 

6 Zasiłek pielęgnacyjny 462 463 594 530 542 

7 Korzystanie z karty parkingowej 42 49 98 95 92 

8 Inne 237 212 115 157 154 

 Razem: 1 537 1 521 1 535 1 422 1 471 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn- Koźle 

Tabela 71 Wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w latach 2008-2012 

Lp. Orzeczenia 2008 2009 2010 2011 2012 

1 

Wydane orzeczenia z określeniem stopnia 
niepełnosprawności w tym: 

1 538 1 417 1 412 1 303 1 365 

Znaczny 370 377 446 371 470 

Umiarkowany 591 514 501 505 533 

Lekki 577 530 465 427 362 

2 
Wydane orzeczenia o niezaleczeniu do stopnia 
niepełnosprawności 

85 31 34 44 16 

3 
Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia 
stopnia niepełnosprawności 

49 33 66 48 53 

  Razem 1 672 1 481 1 512 1 395 1 434 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn-Koźle 

 
Tabela 72 Wnioski o ustalenie niepełnosprawności złożone w latach 2008-2012 

Lp. Cel złożenia wniosku 2008 2009 2010 1011 2012 

1 Zasiłek stały 187 170 166 174 147 

2 Zasiłek pielęgnacyjny 9 3 12 5 12 

3 Korzystanie z karty parkingowej 15 3 8 8 12 

 Razem 211 176 186 187 171 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn- Koźle 

 

Tabela 73 Wydane orzeczenia o niepełnosprawności w latach 2008-2012 

Lp. Orzeczenia 2008 2009 2010 1011 2012 

1 
Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób 
niepełnosprawnych 

172 139 163 135 132 

2 
Wydane orzeczenia o niezaleczeniu do stopnia 
niepełnosprawności 

49 28 31 30 36 

3 
Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia 
niepełnosprawności 

0 139 3 0 0 

 Razem 221 169 197 165 168 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn-Koźle 

 

VIII.3. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu udziela różnorodnych form pomocy 
osobom niepełnosprawnym z zakresu rehabilitacji społecznej poprzez dofinansowanie uczestnictwa osób 
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niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych oraz dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

W 2012 roku złożono 614 wniosków o dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym. Dofinansowanie to 
przyznano 459 osobom na łączną kwotę 364 335 zł. 

Tabela 74 Dofinansowanie ( w zł) udziału w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON w latach 2008-

2012 

Lp. Dofinansowanie na turnus 
2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba Kwota  Liczba Kwota  Liczba Kwota   Liczba Kwota  Liczba Kwota 

1. 
Liczba osób ubiegających 
się o dofinansowanie 

950 x 886 x 825 x 592 x 614 x 

w tym liczba opiekunów 256 x 231 x 239 x 199 x 205 x 

2. Przyznane dofinansowania 689 393 689 349 236 502 366 200 000 185 126 128 459 364 335 

3. Wypłacone dofinansowania 605 368 033 320 213 100 324 200 000 185 126 128 459 364 335 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn-Koźle 

W zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych na 157 złożonych w 2012r. wniosków zawarto 120 
umów na 414 903,00 zł. W porównaniu z rokiem 2011 wartość wypłaconego dofinansowania w zakresie likwidacji 
barier architektonicznych wzrosła  o 315,36%.  

Tabela 75 Dofinansowanie (w zł)  ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych w latach 

2008-2012 

Lp. 
Dofinansowanie do 

likwidacji barier 
architektonicznych 

2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwot Liczba Kwota 

1. Złożone wnioski 168 x 137 x 83 x 88 x 157 x 

2. Zawarte umowy 79 550 224 47 321 384 17 198 620 25 146 595 120 547 635 

3. Wypłacone dofinansowania 78 407 524 46 186 612 16 139 962 25 99 882 120 414 903 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn-Koźle 

 
W 2012r. na 455 wniosków złożonych na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych na łączną kwotę 504 820 zł zawarto 50 umów na sprzęt rehabilitacyjny w wysokości 
76 285 zł oraz przyznano dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne na łączną kwotę 384 290 zł. Kwota 
wpłaconego dofinansowania w 2012r. na sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne wyniosła 455 231 zł. 

 

Tabela 76 Dofinansowanie (w zł) na sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne ze 
środków PFRON  

Lp. 
Dofinansowanie na sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne 

2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota  

1. Złożone wnioski 553 x 476 x 365 x 553 x 455 x 

2. 
Zawarte umowy (tylko sprzęt 
rehabilitacyjny) 

61 76 569 4 3 498 1 780 0 x 50 76 285 

3. Wypłacone dofinansowania 507 509 167 265 262 128 213 210 112 417 332 472 480 455 231 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn-Koźle 

 
Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski w 2012r. przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program 
obejmuje następujące obszary wsparcia: 
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Moduł I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

Obszar A- likwidacja bariery transportowej: 
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

Obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania, 

Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się: 
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym, 
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III 
poziomie jakości), 

Obszar D- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej; 

Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym; 

Moduł III- szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki 
niepełnosprawności.29 

                                                           
29 http://pcpr-kkozle.pl/aktywny-samorzd.html 
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Tabela 77 Kwota wypłaconych środków przez powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w ramach Programu Aktywny Samorząd w 2012r. 

L.p. 

Środki finansowe PFRON 
przyznane                                              

na realizację programu 

Realizacja programu w 2012r. na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 

Liczba wniosków ogółem                                                        
(narastająco) 

Kwoty dofinansowania łącznie                                                                                            
narastająco (w zł)         

Limit środków 
PFRON 

pozostały do 
wykorzystania na 

realizację 
programu                         

(w zł)                                                                            
{kol.(3+4) - kol.13} 

Kwota zwrócona                              
w danym roku przez 

Beneficjentów w 
wyniku rozliczenia 
dofinansowania - 

narastająco                                    
(w zł) 

Zapotrzebowanie                                                     
na środki finansowe 

niezbędne na 
realizację 

niezrealizowanych 
wniosków pozytywnie 
zweryfikowanych pod 
względem formalnym                                              
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I transza II transza Ogółem  
Zwrócona 
do PFRON  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

1 A 18 351   1 0 1 1 1 4 800 4 800 4 800 4 080 18 351 0 0 0 

2 B1 39 308 6 382 12 1 11 8 8 47 890 45 690 30 927 30 473,10 39 308 0 0 6 382 

3 B2 20 504 2 996 6 1 5 5 5 27 499 23 500 20 196   19 126  20 504 0 0 2 996 

4 B3 32 380   2 0 2 2 2 21 700 21 700 19 200 19 200 32 380 0 0 0 

5 B4 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 C 54 514 124 286 24 8 16 14 13 277 800 178 800 152 350 146 946,20 54 514 0 0 124 286 

7 D 10 000   3 0 3 3 3 6 650 6 650 6 650 6 452,92 10 000 0 0 0 

8 E 0 2 100 1 0 0 0 0 2 100 2 100 0 0 0 0 0 2 100 

9 F 2 708   3 0 3 3 3 6 200 1 800 1 800 1 443,02 2 708 0 0 0 

Koszty obsługi 
realizacji programu 5 333 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x 

Koszty promocji 
programu 1 334   0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x 

Koszty ewaluacji 
programu 889   0 0 0 0 0 0 0 0 887 x x x x 

RAZEM: 185 321 136 764 52 10 41 36 35 394 639 285 040 235 923 228 608,24 177 765 0 0 135 764 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn-Koźle 

 

 



 

58 

VIII.4. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz 
program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie 
 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest stacjonarną placówką pomocową 
z dostępnością przez całą dobę. Zapewnia nieodpłatną profesjonalną pomoc klientom-osobom doznającym 
przemocy. Osobom w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ośrodek zapewnia schronienie  i pobyt całodobowy na 
okres do 3 miesięcy (dot.  osób doznających  przemocy w rodzinie i dzieci będących pod ich opieką ). Do zakresu 
działania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy należy :  

- specjalistyczne poradnictwo, 
- hostel - całodobowy pobyt w ośrodku, 
- kontakt telefoniczny, 
- osobisty kontakt w ośrodku, 
- interwencja w miejscu zamieszkania. 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu realizując 
ustawowe zadania wykonuje następujące działania terapeutyczno- wspomagające: 
1) diagnostyczne (ocenę sytuacji zagrożenia oraz rozpoznanie potrzeb w obszarach: psychologicznym, 

zdrowotnym, socjalnym, prawnym itp.), 
2) opracowanie indywidualnego planu pomocy, poprzez wspólne zaplanowanie i pomoc w realizacji celów po 

uprzednim zaakceptowaniu przez klienta, 
3) interwencja kryzysowa w Ośrodku oraz w środowisku, 
4) terapeutyczne (terapia indywidualna i grupowa), 
5) socjoterapeutyczne, 
6) opiekuńcze, 
7) edukacyjno-wychowawcze (w tym: edukację dotyczącą zjawiska przemocy, problemów współistniejących      

z przemocą, przede wszystkim uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, również w zakresie 
niezbędnym do powstrzymania przemocy i korzystania z własnych praw), 

8) prawne, 
9) socjalne, 
10) informacyjne, 
11) wspierające, dotyczące obszaru emocjonalnego tj. praca nad trudnymi, osłabiającymi uczuciami oraz nad 

wzmocnieniem czynników pomocnych w zatrzymaniu przemocy, 
12) profilaktyczno- terapeutyczne. 
W ramach realizacji działań terapeutyczno-wspomagających Ośrodek udziela pomocy nie tylko mieszkańcom 
Ośrodka, ale również osobom z „zewnątrz”, szukającym wsparcia.  

 
Z pomocy Ośrodka w  2012r. skorzystało łącznie 156 osób  (125 kobiet,  3 mężczyzn i  28  dzieci),  w  tym: 

133 osoby (odpowiednio 108 kobiet, 2 mężczyzn i 23 dzieci), które były objęte procedurą Niebieskiej Karty lub      
w ich sprawie toczyło się postępowanie o znęcanie się.  
Pracownicy Ośrodka wypełnili, a następnie przekazali właściwym miejscowo Przewodniczącym Zespołów  
Interdyscyplinarnych  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 13 Niebieskich Kart. Złożono 18 wniosków        
o podjęcie interwencji  w związku z uzyskaniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy 
w rodzinie. W 13 sprawach złożono wnioski do Sądów  Rejonowych o wgląd w sytuację dzieci. 30 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Sprawozdanie z działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie za 2012r., dane PCPR 
Kędzierzyn-Koźle 
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Tabela 78 Forma oraz częstotliwość udzielonych świadczeń w 2012r.* 

Grupa wsparcia dla osób dorosłych doznających przemocy    
w rodzinie              
(2 godziny w tygodniu)  

Liczba osób:17 
Liczba spotkań: 45 
Liczba świadczeń : 114  

Grupa wsparcia dla dzieci doznających przemocy w rodzinie / 
zajęcia socjoterapeutyczne                     
(2 godziny w tygodniu) 

Liczba dzieci:11 
Liczba spotkań:45 
 

Indywidualne konsultacje psychologiczne Liczba osób: 42 
Liczba konsultacji: 114 

Indywidualne konsultacje pedagogiczne (wychowawcze) Liczba osób: 24 
Liczba konsultacji: 62 

Pracownicy pierwszego kontaktu – wsparcie socjalne osób     
z „zewnątrz”, w SOW,  interwencje w miejscu zamieszkania 
oraz udział w grupach roboczych  

Liczba osób: 92 
Liczba świadczeń: 374 
( w tym udział w spotkaniach 228 grup 
roboczych dotyczących 79  środowisk)  

Indywidualne konsultacje prawne  Liczba osób: 52 
Liczba konsultacji:101 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SOW  Kędzierzyn-Koźle 
 
* te same osoby wielokrotnie korzystają z jednoczesnego wsparcia socjoterapeutycznego, terapeutycznego, psychologicznego, socjalnego 
i prawnego  
 
Do ośrodka osoba doznająca przemocy zostaje przyjęta bez skierowania i bez względu na dochód. Ośrodek 
przygotowany jest na przyjęcie na pobyt całodobowy 10 osób. W części mieszkalnej są 2 pokoje noclegowe, 
ogólnodostępna kuchnia i dwie łazienki (w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych), pokój 
dziennego pobytu, pokój zabaw dla dzieci, pokój nauki. 
W  2012 r. w ośrodku przebywało 28 osób, w tym 15 dzieci i 13 kobiet  korzystając  z pomocy socjalnej. Łączny 
okres pobytu (pomoc całodobowa) wynosił 1019 osobodni, w tym:   
- 507  osobodni- 15 dzieci, w tym jedno dziecko niepełnosprawne- 89 dni 
- 512 osobodni- 13 kobiet, w tym jedna kobieta niepełnosprawna- 89 dni. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu opracowuje i realizuje jako zadanie                    
z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat -program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Program  korekcyjno- edukacyjny wobec sprawców przemocy ma na celu: 
- powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy; 
- rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; 
- kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy; 
- uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania przemocy; 
- zdobycia i podniesienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie 
- zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez zastosowania przemocy 
- uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.  

W 2012 r. do programu oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie  
przystąpiło 31 mężczyzn ( 28 ukończyło program).  

Z informacji uzyskanych  ze strony realizatorów Powiatowego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie Kędzierzyńsko- kozielskim wynika, że we wszystkich gminach  
powiatu opracowano, a następnie wdrożono do realizacji Gminne Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz powołano Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej, placówki oświatowe, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, jednostki 
ochrony zdrowia oraz policja realizują procedurę „Niebieskiej Karty”. Czynny udział w realizacji procedury „NK”  
bierze też Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu (udział kuratorów zawodowych w  Zespole Interdyscyplinarnym         
w Kędzierzynie-Koźlu) oraz  Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu  W ramach 
realizowanych zadań w 2012r. Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie Koźlu wszczęła 54 procedury 
„Niebieskiej Karty”. Łącznie w ubiegłym roku odnotowano i przeprowadzono 1239 interwencji domowych. 
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Skierowano 70 postępowań do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia w kierunku 
art.207 §1 kk.31 
 

VIII.6. Domy Pomocy Społecznej  

Dom Pomocy Społecznej zapewnia całodobową opiekę oraz zaspakaja potrzeby bytowe, edukacyjne        
i społeczne swoich pensjonariuszy na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających     
z indywidualnych potrzeb osób w nim zamieszkujących. Na terenie powiatu funkcjonują trzy domy pomocy 
społecznej: 
- Dom Pomocy Społecznej w Sławięcicach- opieką objętych jest 70 pensjonariuszy z niepełnosprawnością 
intelektualną, 
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kędzierzynie-
Koźlu przeznaczony jest dla 53 osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
- Dom Pomocy Społecznej w Jakubowicach dla 40 osób starszych oraz przewlekle somatycznie chorych.  

Tabela 79 Średni miesięczny koszt utrzymania (w zł) w domu jednego mieszkańca w 2012 roku 
(według stanu na dzień 31.12.2012r.)  

Lp. Dom pomocy społecznej 2012 

1. 
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i 
Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety 

2 569 

2. Dom Pomocy Społecznej w Sławięcicach 2 503 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn-Koźle 

 
Finansowanie domów na terenie powiatu odbywa się głównie z dotacji Wojewody Opolskiego. Kwota  dotacji nie 
zabezpiecza  podstawowych potrzeb w zakresie wszystkich zadań statutowych placówek oraz potrzeb w zakresie 
podstawowych obowiązków pracodawcy,  nie uwzględnia rzeczywistych cen na rynku. Pomimo wprowadzanych     
i realizowanych bardzo ostrych programów oszczędnościowych brakuje środków finansowych na bieżące 
funkcjonowanie. Jedynie DPS w Jakubowicach, z uwagi na to, iż mieszkańcy Domu przyjęci są na tzw. „nowych 
zasadach” nie wymaga dodatkowego finansowania.32  
 

VIII.6. Programy realizowane w obszarze pomocy społecznej finansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
Na terenie powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego od 2008r. realizowany jest przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie projekt pn. Poszerz swoje możliwości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 Rozwój                
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Działania realizowane w ramach 
projektu obejmują wsparcie w formie pracy socjalnej, instrumentów aktywnej integracji oraz wsparcia 
dochodowego (świadczeń na kontynuacje nauki dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych lub rodzin zastępczych lub dofinansowanie PFRON do udziału w turnusie rehabilitacyjnym). Do 
grupy instrumentów aktywnej integracji realizowanych w ramach projektu zalicza się: 

1) skierowanie na staż zawodowy u pracodawcy, 
2) skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie 
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych, 
3) sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-
wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej , 
4) skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie 
zawodu lub przygotowania zawodowego, 

                                                           
31 Sprawozdanie z działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie za 2012r., dane PCPR 
Kędzierzyn-Koźle 
32 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2012r. 
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5) kierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze 
zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających 
aktywizację zawodową, 
6) skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej lub rodzinnej, 
7) finansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych, kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych 
usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, 
8)  koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych dokonywanego przez osobę 
będąca stroną kontraktu socjalnego, 
9) organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów 
zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę, 
10) organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie 
podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo 
powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. 

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego zagrożone wykluczeniem 
społecznym (w myśl art. 7 ust 2 i 5 ustawy o pomocy społecznej) będące osobami bezrobotnymi lub 
nieaktywnymi zawodowo w wieku aktywności zawodowej oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w tym również korzystający ze świadczeń finansowanych na 
podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

Tabela 80 liczba uczestników oraz wartość projektu w latach 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba uczestników 54 40 64 49 71 

Wartość projektu  374 018,34 388 281,83 499 485,62 431 039,63 437 204,80 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR Kędzierzyn-Koźle 

 
 
Tabela 81 Przyczyny świadczeń udzielanych przez ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu 

kędzierzyńsko- kozielskiego w 2012r. 

   
GOPS 

Pawłowiczki 
GOPS                    

Reńska Wieś 
GOPS 
Cisek 

GOPS 
Polska Cerekiew 

GOPS 
Bierawa 

MOPS                        
Kędzierzyn- Koźle 

ubóstwo 312 6 86 21 112 1256 

bezrobocie 280 68 72 100 101 1189 

niepełnosprawność 127 25 42 23 44 671 

długotrwała choroba 207 22 32 14 16 303 

bezradność w sprawach prowadzenia 
gospodarstwa domowego 

105 14 31 12 11 504 

alkoholizm 55 1 3 4 5 250 

narkomania 0 1 0 0 1 9 

potrzeba ochrony macierzyństwa 150 7 2 0 1 50 

bezdomność 1 3 4 1 2 93 

trudności w przystosowaniu się do życia 
po opuszczeniu zakładu karnego 

1 4 0 0 5 35 

zdarzenia losowe 1 1 2 0 3 7 

potrzeba ochrony macierzyństwa 150 0 2 0 1 28 

klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 1 1 0 0 
Źródło: opracowanie własne z podstawie danych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego  
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Tabela 82 Klienci ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego 
według form udzielanej pomocy w 2012r.  

   

GOPS 
Pawłowiczki 

GOPS                    
Reńska Wieś 

GOPS 
Cisek 

GOPS 
Polska Cerekiew 

GOPS 
Bierawa 

MOPS                        
Kędzierzyn- Koźle 

zasiłki celowe 210 243 117 94 137 2289 

zasiłki okresowe 81 101 61 85 82 1013 

zasiłki stałe 28 20 11 17 26 199 

posiłki 100 70 66 40 12 938 

usługi opiekuńcze 8 0 9 8 9 185 

odpłatność gmin za pobyt osób w DPS 8 7 8 8 8 120 

praca socjalna 292 167 85 98 6 2120 

poradnictwo 59 22 0 0 0 316 

pomoc kryzysowa 9 3 0 0 0 28 

kontrakt socjalny 111 5 0 8 6 197 

program wychodzenia z bezdomności 0 0 0 0 0 8 
Źródło: opracowanie własne z podstawie danych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego  

 

Tabela 83 Kadra ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego według 

2012r. 

   
GOPS 

Pawłowiczki 
GOPS                    

Reńska Wieś 
GOPS 
Cisek 

GOPS                        
Polska Cerekiew 

GOPS 
Bierawa 

MOPS 
Kędzierzyn- Koźle 

Liczba zatrudnionych ogółem w 
jednostce, w tym m.in.: 

7 4 8 7 11 143 

kadra kierownicza 1 1 1 1 1 2 

pracownicy administracyjny 1 0 0 1 1 38 

pracownik socjalny 4 2 3 2 3 31 

 wykształcenie wyższe 4 2 2 2 3 28 

 

wykształcenie średnie i 
specjalizacja  1-ego stopnia           
w zawodzie 

0 0 1 0 0 3 

 

wykształcenie średnie i 
specjalizacja  2-ego stopnia               
w zawodzie 

0 0 0 0 0 0 

radca prawny 1 0 0 0 0 1 

psycholog 0 0 0 0 0 0 

aspirant Pracy Socjalnej 0 0 0 0 0 0 

asystent rodziny 0 0 1 0 1 2 

pracownik działu świadczeń 
socjalnych 

0 0 0 0 0 5 

główna Księgowa 1 1 1 0 1 1 

pracownik wykonujący usługi 
opiekuńcze 

0 0 2 2,5 5 26 

Źródło: opracowanie własne z podstawie danych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego 
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Tabela 84 Środki finansowa w tys. zł przeznaczone na wybrane zadania pomocy społecznej i inne 

zadania z zakresu polityki społecznej w gminach powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego według danych 
ośrodków pomocy społecznej za 2012r. 

  
GOPS 

Pawłowiczki 
GOPS                    

Reńska Wieś 
GOPS 
Cisek 

GOPS                        
Polska Cerekiew 

GOPS 
Bierawa 

MOPS                        
Kędzierzyn- Koźle 

świadczenie pieniężne 507 180 267 253 410 4583 

usługi opiekuńcze oraz 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 0 50 85 152 1136 

pomoc na dożywianie 318 27 72 49 62 1333 

odpłatność za pobyt osób w 
domach pomocy społecznej 135 88 188 105 139 1693 

utrzymanie OPS 277 298 333 231 424 5598 

przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie 7 0 6 0 0 0 

składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za niektóre 
osób pobierające zasiłki z pomocy 
społecznej 9 4 4 5 8 200 

usuwanie skutków powodzi 0 0 7 0 0 831 

świadczenia rodzinne 1192 1032 675 549 981 7932 

składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające świadczenia 
pielęgnacyjne 4 3 3 3 5 43 

przeciwdziałanie alkoholizmowi 82 0 49 0 0 0 

ryczałty i dodatki mieszkaniowe 33 9 0 50 31 0 

praca społecznie- użyteczne 12 34 19 13 0 0 

środki EFS na realizacje projektów 103 47 0 40 61 382 
Źródło: opracowanie własne z podstawie danych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego 

IX. Bezpieczeństwo  
Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie – Koźlu odpowiada za bezpieczeństwo i porządek  

mieszkańców, zwalczanie przestępczości, w tym narkotykowej, podejmuje czynności patrolowe i interwencyjne, 
działania z zakresie rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, a także działania 
zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.33 

 
Tabela 85 Interwencje Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie- Koźlu w 2011r. i w 2012r. 

 2011 2012 

Ilość przeprowadzonych interwencji domowych 1809 1239 

Ilość przeprowadzonych interwencji domowych dotyczących 
procedury Niebieska Karta 

130 30 

Ilość sprawców przemocy domowej 140 32 

Ilość sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu 78 18 

Ilość ujawnionych wykroczeń porządkowych skierowanych do 
Sądu Rejonowego celem rozpatrzenia dot. art. 43 ust ust. 1 i 3 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

107 131 

Czyny naruszające ustawę przeciw narkomani 44 39 
Źródło: Dane Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie- Koźlu 

 

                                                           
33 Informator Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle – placówki świadczące pomoc rodzinom dotkniętym problemem uzależnień   
i przemocy domowej.  
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Mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego mogą korzystać ze społecznego telefonu zaufania „Bezpieczne 
Miasto”, a także mogą korzystać z pomocy dzielnicowych. Odpowiadają oni za bezpieczeństwo i porządek 
mieszkańców w swoich rejonach.  
Na terenie Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego funkcjonują: 

- Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie- Koźlu, ul Wojska Polskiego 18 

- Komisariat Policji w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Racławickiej 3 

- Komisariat Policji w Reńskiej Wsi, ul. Raciborskiej 21 

- Komisariat Policji w Polskiej Cerekwi, ul. Kozielskiej 14 

- Komisariat Policji w Bierawie, ul. Dworcowej 43 
 

Ponadto na terenie powiatu funkcjonują również: 

1) Straż miejska w Kędzierzynie- Koźlu przy ul Piramowicza 32. Do zadań Straży należy w szczególności:  

 ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
 czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym w przepisach o ruchu 

drogowym, 
 współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy           

w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 
 zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc 

zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, 
do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, 

 ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 
 współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez 

publicznych, 
 doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te 

zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach 
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 

 informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo      
w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 
kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi                        
i organizacjami społecznymi, 

 konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gmin.34 

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Kraszewskiego 12. 
Powiatowa Straż Pożarna ma na celu ochrony życia, zdrowia oraz mienia podczas: 

 ratownictwa technicznego, 

 ratownictwa chemicznego, 

 ratownictwa ekologicznego, 

 ratownictwa medycznego.  

 walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, 
Do jej zadań należy również:  

 organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych 
zagrożeń, 

 wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji 
miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, 

 rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, 

 szkolenie kadr dla potrzeb PSP i ochrony przeciwpożarowej, 

 nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, 

 prowadzenie prac naukowo - badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 

3)     Jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Mostowa 33  

Na terenie powiatu działa 46 jednostek ochotniczej straży pożarnej 

                                                           
34 http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=38171 

http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=38171
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CZĘŚĆ STRATEGICZNA 

I. ANALIZA SWOT- PODSUMOWANIE 
Analiza swot traktowana jest jako narzędzie analizy strategicznej służące do określenia najlepszych 
kierunków rozwoju badanego obiektu ze względu na cel działania, w wyniku przeprowadzenia badania 
otoczenia obiektu oraz jego wnętrza poprzez identyfikację wewnętrznych i zewnętrznych czynników 
wobec obiektu oraz zależności między nimi.  
Istotą analizy jest:  

1. Identyfikacja czynników które mogą wpływać na funkcjonowanie obiektu oraz posegregowanie 
ich na cztery grupy: 
- mocne strony - S (Strengths) - mocna strona to czynnik wewnętrzny, czyli to co stanowi atut, 
przewagę, zaletę analizowanego obiektu, 
- słabe strony - W (Weaknesses) - słaba strona to czynnik wewnętrzny, czyli to co stanowi 
słabość, barierę, wadę obiektu, 
- szanse - O (Opportunities) - szansa to czynnik zewnętrzny, czyli to co stwarza dla 
analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,  
- zagrożenia - T (Threats) - zagrożenie to czynnik zewnętrzny, czyli to co stwarza dla obiektu 
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

2. Wskazanie najlepszego rozwiązania, kierunku działań do osiągnięcia celów obiektu przy 
minimalizacji zagrożeń, ograniczaniu słabych stron oraz wykorzystaniu szans i mocnych 
stron.35 

 
Analizę SWOT dotyczącą polityki społecznej na poziomie gmin powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego 
przeprowadzono w podziale na cztery główne obszary mające zasadnicze znaczenie dla sfery polityki społecznej: 
1. Opieka nad dzieckiem i rodziną 
2. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 
3. Profilaktyka zdrowotna i uzależnień 
4. Wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych 
 
Analizę SWOT opracowano na podstawie dokumentów przesłanych m.in. od: 

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Kędzierzynie – Koźlu  

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bierawa 

3. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej  

4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Kędzierzyn – Koźle  

5. Dom Pomocy Społecznej, Dom Opieki Jakubowice 

6. Caritas Diecezji Opolskiej, Rejon Kędzierzyn – Koźle  

7. Starostwo Powiatowe Kędzierzyn – Koźle  

8. Dom Pomocy Społecznej Kędzierzyn – Koźle  

9. Urząd Miasta, Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia  

10. Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn – Koźle  

11. Dom Dziecka Kędzierzyn – Koźle  

12. Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” 

13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu  

14.  Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Kędzierzynie – Koźlu 

15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Reńska Wieś  

                                                           
35 http://analiza-swot.pl/dowiedz-sie-o-swot/definicje 
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16. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warsztaty Terapii Zajęciowej 

w Kędzierzynie – Koźlu  

17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Cisek  

18. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu  

19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Polska Cerekiew. 

20. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książe w Kędzierzynie – Koźlu. 

21. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w 

Kędzierzynie – Koźlu.  

 

I.1. OBSZAR I. OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ 

MOCNE STRONY: 
1. Profesjonalna kadra pomocy społecznej oraz kadra pracowników samorządowych prowadzących 

działalność na rzecz dzieci i rodziny 
2. Sprawne diagnozowanie problemów środowiska rodzinnego 
3. Wspieranie rodzin w wychowywaniu i kształceniu 
4. Pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo  
5. Różnorodność prowadzonych form opieki zastępczej 
6. Wparcie dla osób prowadzanych rodzinne formy opieki zastępczej 
7. Funkcjonowanie systemu wsparcia dla dzieci z problemami wychowawczymi 
8. Odpowiedni poziom wiedzy kadry pedagogicznej na temat zaburzeń psychicznych oraz przeciwdziałania 

przemocy 
9. Funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
10. System poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, psychoterapeutycznego oraz 

prawnego dla rodzin w potrzebie 
11. Odpowiednia i kompleksowa praca socjalna z rodziną znajdująca się w sytuacji kryzysowej 
12. Pomoc Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w rozwiązywaniu 

problemów rodzin z terenu powiatu 
13. Bogata oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych  
14. Odpowiednia pomoc pedagogiczna w każdej szkole i przedszkolu 
15. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny i dzieci 
16. Prowadzenie działań w kierunku rozwoju zastępczej opieki rodzinne nad dziećmi 
17. Oferta zajęć dodatkowych dostosowana do potrzeb i zainteresowań uczniów 
18. Realizacja zajęć dodatkowych w ramach programów oraz projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych   
19. Rozwój edukacji regionalnej, patriotycznej, ekologicznej, europejskiej i zdrowego stylu życia 
20. Wykształcona kadra nauczycieli, biorąca udział w szkoleniach, kreatywna, dbająca o rozwój zawodowy 

 
SŁABE STRONY: 

1. Słaba współpraca podmiotów z sektora samorządowego oraz organizacji pozarządowych w zakresie 
wpierania funkcjonowania rodzin oraz interwencji w sytuacji kryzysowej 

2. Niskie środki finansowe na realizację zadań z zakresu opieki zastępczej 
3. Słaby dostęp do informacji na temat rodzicielstwa zastępczego 
4. Brak Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
5. Brak wsparcia młodzieży szczególnie uzdolnionej oraz młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych 
6. Zbyt mała liczba mieszkań socjalnych oraz mieszkań chronionych 
7. Mała liczba organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny i dzieci 
8. Brak programu budownictwa mieszkaniowego 
9. Niskie zainteresowanie potencjalnych kandydatów, brak dostępności do informacji o rodzicielstwie 

zastępczym-  brak informacji w prasie czy telewizji  
10. Niewystarczająca ilość programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych na rzecz rodzin 

i dzieci 
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11. Trudności w dostępie do pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodzin, młodzieży i dzieci (tylko 
jedna poradnia) 

 
SZANSE: 

1. Jakość usług opiekuńczo-wychowawczych 
2. Rozbudowa systemu informacji na temat rodzicielstwa zastępczego 
3. Wsparcie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej środkami finansowymi ze  źródeł zewnętrznych 
4. Świadomość społeczeństwa w dostrzeganiu problemów dziecka i rodziny 
5. Rozwijanie pasji, kompetencji, umiejętności potrzebnych dla społeczeństwa wiedzy poprzez udział w 

projektach innowacyjnych (pozyskiwanie dofinansowań)  
6. Edukacja otwarta na świat i środowisko poprzez rozwój edukacji regionalnej, patriotycznej, europejskiej, 

sportowej 
7. Korzystanie z dobrych praktyk innych regionów  

 
ZAGROŻENIA: 

1. Wysokość budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonego na wsparcie rodziny i 
sfinansowania funkcjonowania rodzinnej formy opieki zastępczej 

2. Niestabilny system prawny, rozbudowana biurokracja, rozbudowane procedury w zakresie pomocy 
rodzinie i dziecku 

3. Pogłębiające się bezrobocie 
4. Emigracja zarobkowa 
5. Wzrastająca liczba uczniów wymagająca pomocy psychologicznej, zajęć dodatkowych 
6. Zbyt ograniczone w budżecie Powiatu środki finansowania zajęć dodatkowych dla uczniów z rodzin 

ubogich 
7. Wzrastająca liczba dysfunkcji, trudności szkolnych, patologii rodzinnych 
8. Mała pomoc osobom zagrożonym samobójstwem lub Syndromem Stresu Pourazowego po trudnych 

przeżyciach 
9. Wzrastająca liczba rodzin dysfunkcyjnych  

 

I.2. OBSZAR II. PROMOCJA ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO 
RYNKU PRACY  
 
MOCNE STRONY: 

1. Pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz krajowych na rozwój dziedzin gospodarki  w powiecie 
oraz rozwój zasobów ludzkich 

2. Współpraca z partnerami na lokalnym rynku pracy tj. samorządami lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi, przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi 

3. Funkcjonowanie służb zatrudnienia i pomocy społecznej 
4. Poziom wykształcenia mieszkańców powiatu 
5. Rozbudowana sieć szkół i ich zasoby 
6. Odpowiednia oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych 
7. Przepływ informacji pomiędzy służbami zatrudnienia a instytucjami pomocy społecznej 

 
SŁABE STRONY:  

1. Wysoki poziom bezrobocia na terenie powiatu 
2. Zbyt wysoki odsetek osób bezrobotnych bez wykształcenia i długotrwale bezrobotnych 
3. Występowanie zjawiska wykluczenia społecznego 
4. Niedopasowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do wymagań rynku pracy 
5. Mała liczba nowych miejsc pracy na lokalnym rynku pracy 
6. Słaba rozbudowana sieć dróg i rozwiązań komunikacyjnych 
7. Ograniczenia w zakresie przekwalifikowania zawodowego oraz niska świadomość potrzeby 

przekwailifkowania 
8. Niska aktywność długotrwale nieaktywnych zawodowo i społecznie 
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9. Niski poziom samozatrudnienia  
10. Trudności w założeniu i utrzymaniu własnej firmy  
11. Brak Centrum Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej 
12. Słabe ukierunkowanie zawodowe młodych ludzi 
13. Brak synchronizacji nauki z praktyką zawodową 
14. Brak dostępu do rynku pracy dla absolwentów szkół (pierwszy start) 
15. Mała liczba ofert pracy dla kobiet, osób powyżej 50 roku życia i niepełnosprawnych 
16. Niedopasowanie kwalifikacji osób niepełnosprawnych do wymagań rynku pracy  

 
SZANSE: 

1. Dostępność krajowych środków wspierających rynek pracy- Fundusz Pracy oraz Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

2. Programy i środki pozyskiwane z Unii Europejskiej 
3. Nowe inwestycje tworzące miejsca pracy 
4. Realizacja programów i projektów na rzecz przeciwdziałania zjawisku bezrobocia  w powiecie i promocja 

zatrudnienia 
5. Zatrudnienie subsydiowane- staże, roboty publiczne, prace interwencyjne  i inne 

 
ZAGROŻENIA: 

1. Migracje zarobkowa-odpływ młodego pokolenia 
2. Świadczenia gwarantowane powodujące brak aktywności i potrzeby zatrudnienia wśród osób 

bezrobotnych 
3. Utrzymywanie się negatywnych stereotypów- niechęć zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 
4. Coraz mniejszy odsetek ludzi z wykształceniem wyższym, co nie przekłada się na ich zatrudnienie – 

nieadekwatność wykształcenia do potrzeb rynku 

 

I.3. OBSZAR III. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA I UZALEŻNIEŃ  

MOCNE STRONY 
1. Liczne programy podnoszące świadomość potrzeby przeprowadzenia badań profilaktycznych 

2. Dostępność badań profilaktycznych finansowanych ze środków samorządowych na terenie gminy miejskiej 

powiatu  

3. Odpowiedni system informacji na temat możliwości wykonywania bezpłatnych badań profilaktycznych 

4. Programy edukacyjne w szkołach mające za zadanie podniesienie  poziomu wiedzy o problemie uzależnień 

5. Współpraca szkół, pedagogów i psychologów szkolnych z rodzicami 

6. Działalność grupy wparcia w zakresie uzależnień 

7. Funkcjonowanie poradnictwa odwykowego 

8. Systematyczne szkolenia specjalistyczne nauczycieli  

9. Szkolne programy profilaktyczne 

 
 SŁABE STRONY  
1. Niewystarczające środki finansowe na profilaktykę zdrowotną, szczególnie na terenie gmin wiejskich powiatu 

2. Słaba współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi się profilaktyką i promocją zdrowia 

3. Słaba instytucjonalna pomoc w podjęciu terapii  

4. Słaby dostęp do wsparcia psychologicznego osób i rodzin z problemami uzależnienia od środków 

psychoaktywnych i alkoholu 

5. Brak przepływ informacji oraz wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze 

uzależnień 

6. Brak miejsc, gdzie zagrożona wykluczeniem społecznym młodzież mogłaby aktywnie spędzać czas 
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SZANSE  
1. Odpowiednia kadra przygotowana do realizacji programów profilaktyki i promocji zdrowia 

2. Rosnący poziom świadomości społecznej dotyczącej uzależnień  

 
ZAGROŻENIA 
1.Brak zainteresowania profilaktyką i promocją zdrowia ze strony mieszkańców powiatu 

2.Niska świadomość społeczna na temat profilaktyki i promocji zdrowia 

3.Pogarszający się system ochrony zdrowia 

4.Wzrastająca ilość osób niepełnoletnich uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych 

5.Przyzwolenie społeczne na spożywanie alkoholu  przez nieletnich, obojętność i bezradność wobec problemu 

6.Brak zainteresowanie rodziców co do sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież i dzieci  

7.Ucieczka od problemów w uzależnienia różnego typu 

8.Wzrost liczby osób i rodzin wykluczonych społecznie 

 

I.4. WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH 

MOCNE STRONY: 
1. Funkcjonowanie placówek instytucjonalnej pomocy niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej i 

społecznej 

2. Funkcjonowanie placówek wsparcia i opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi  

3. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych na poziomie szkół ponadgimnazjalnych dostosowane do ich 

indywidualnych potrzeb 

4. Przystosowane środki transportu publicznego do ograniczeń osób niepełnosprawnych  

5. Pozyskiwanie środków unijnych oraz innych środków pomocowych w celu przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji społecznej i zawodowej  

6. Wiedza i umiejętności kadry pomocy społecznej oraz osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi 

7. Współpraca administracji samorządowej z organizacjami samorządowymi w zakresie wpierania osób 

niepełnosprawnych  

8. Rozpowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, w tym                                

o świadczeniach pomocowych  

9. Aktywność organizacji pozarządowych oraz wolontariatu w sferze działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

10. Profesjonalna kadra świadcząca pomoc osobom starszym 

 
SŁABE STRONY: 
1. Brak poradnictwa psychologicznego i specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych 

2. Niskie środki finansowe przeznaczone na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych 

3. Brak wsparcia osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu i utrzymaniu się  w zatrudnieniu poprzez usługi rynku 

pracy 

4. Bariery funkcjonalne i urbanistyczne obiektów użyteczności publicznej 

5. Słaba dostępność środków komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnych szczególnie z terenów gmin 

wiejskich powiatu  

6. Dostępność usług opiekuńczych dla osób starszych oraz chorych 

7. Brak funkcjonowania wolontariatu na rzecz osób starszych 
 

SZANSE: 
1. Udział osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin w życiu społecznym 

2. Społeczna akceptacja osób niepełnosprawnych  
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3. Równość szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji na poziomie podstawowym oraz 

gimnazjalnym 

4. Wsparcie oraz aktywizacja studentów niepełnosprawnych 

5. Poziom świadomości społecznej dotyczącej problemów oraz potrzeb osób niepełnosprawnych 

6. Funkcjonowanie spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej 

7. Aktywność pracodawców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych  

8. Rozpoznawanie potrzeb osób starszych 

9. Pozyskiwanie środków unijnych oraz innych środków pomocowych w celu przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji społecznej i zawodowej oraz wsparcia usług 

opiekuńczych dla osób starszych oraz chorych 

10. Współpraca powiatu z gminami z terenu powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego w zakresie działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych 

 
ZAGROŻENIA: 
1. Status materialny osób niepełnosprawnych  

2. Niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych oraz ich wczesne wykluczenie z rynku pracy 

3. Niski poziom życia osób starszych 

4. Utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki medycznej 

 

 

II. MISJA 

Misją polityki społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko- Kozielskim jest ograniczenie i rozwiązanie 
problemów społecznych mieszkańców powiatu oraz ich aktywizacja społeczna poprzez efektywną 
współpracę podmiotów działających w zakresie polityki społecznej.   
 

III. PLAN OPERCYJNY  

Obszary priorytetowe rozwoju polityki społecznej Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego: 
1. Opieka nad dzieckiem i rodziną 
2. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 
3. Profilaktyka zdrowotna i uzależnień 
4. Wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych 
 
Określenie celów strategicznych nastąpiło na podstawie analizy swot a także we współpracy z: 
 

1. Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle, Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia  
2. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia  
3. Urząd Gminy Bierawa  
4. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  
5. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym, Warsztaty 

Terapii Zajęciowej Kędzierzyn – Koźle  
6. Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” Kędzierzyn – Koźle. 
7. Dom Pomocy Społecznej, Dom Opieki Jakubowice  
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Cisek  
9. Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn – Koźle  
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kędzierzyn – Koźle  
11. Caritas Diecezji Opolskiej, Rejon Kędzierzyn – Koźle 
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12. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Św Elżbiety Kędzierzyn 
– Koźle 

13. Powiatowy Urząd Pracy Kędzierzyn – Koźle  
14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Reńska Wieś  
15. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” Kędzierzyn – Koźle  
16. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” 
17. Powiatowy Zespół Oświaty Kędzierzyn – Koźle   

 

III.1. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE W OBSZARZE OPIEKA NAD 

DZIECKIEM I RODZINĄ 

CEL STRATEGICZNY: Wspieranie form pomocy poprawiających funkcjonowanie rodziny   

Niniejszy cel strategiczny realizowany będzie przez następujące cele operacyjne:  

 

1. Podejmowanie działań w celu rozwijania świadomości mieszkańców Powiatu w zakresie zagrożeń dot. rodziny.   

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Działania profilaktyczne (szkolenia, pogadanki, 
konkursy, reklama społeczna) na wszystkich 
szczeblach edukacji oraz wśród osób 
dorosłych. 

Policja, Straż Miejska  
Ośrodki Pomocy 
Społecznej  

Powiatowy Zespół 
Oświaty, placówki 
oświatowe, media 
lokalne 

Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny 

promocja i edukacja na rzecz wolontariatu. Ośrodki Pomocy 
Społecznej  

Powiatowy Zespół 
Oświaty, placówki 
oświatowe, media 
lokalne 

Budżet Powiatu, 
Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

2. Profesjonalna pomoc w formie grup wsparcia i psychoedukacji dla rodzin z problemami przemocy domowej 

oraz innymi dysfunkcjami (poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne). 

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Stworzenie oferty wsparcia dla 
poszczególnych grup społeczności lokalnej 
przez Publiczną Poradnie Psychologiczno – 
Pedagogiczną. 

Publiczna Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna 

 Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Nawiązanie współpracy szkół powiatowych z 
organizacjami pozarządowymi działającymi na 
rzecz organizacji czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży. 

Powiatowy Zespół Oświaty  placówki oświatowe, 
organizacje 
pozarządowe  

Budżet Powiatu, 
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Organizowanie dla dzieci i młodzieży z 
różnymi dysfunkcjami warsztatów 
podnoszących poczucie wartości i motywację. 

Powiatowy Zespół Oświaty Placówki oświatowe, 
organizacje 
pozarządowe 

Budżet Powiatu, 
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół 
i placówek oświatowo – wychowawczych 
programów profilatyczno – wychowawczych  
dla dzieci i młodzieży. 

Powiatowy Zespół Oświaty Placówki oświatowe, 
organizacje 
pozarządowe 
Powiatowa Komenda 
Policji  

Budżet Powiatu, 
Europejski Fundusz 
Społeczny 
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3. Stała profilaktyka przestępczości oraz działania zwiększające bezpieczeństwo w szkołach.  

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Szkolenia dla kadry nauczycielskiej na temat 
reagowania w sytuacjach zagrożenia kryzysu, 
zwiększenie roli pedagoga i psychologa w 
życiu szkoły. 

Starostwo Powiatowe w 
Kędzierzynie- Koźlu, 

Powiatowy Zespół 
Oświaty,  

Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Wsparcie finansowe dla szkół z 
przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa. 

Starostwo Powiatowe w 
Kędzierzynie- Koźlu, 

Powiatowy Zespół 
Oświaty  

Budżet Powiatu, 
Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

4. Podjęcie działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania uzależnieniom  

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Działalność grup wsparcia, samopomocy, 
psychoedukacji indywidualnej i grupowej dla 
osób uzależnionych i współuzależnionych, 
łatwo dostępna dla wszystkich mieszkańców 
Powiatu. 

Ośrodki Pomocy 
Społecznej  

Punkty Konsultacyjne 
Problemów 
Alkoholowych i 
Narkotykowych, Klub 
Integracji społecznej   
Gminne Komisje 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych  

Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Edukacja publiczna – informowanie 
społeczeństwa o możliwościach szukania 
pomocy psychospołecznej i prawnej w 
zakresie profilaktyki antyalkoholowej i 
antynarkotykowej poprzez rozpowszechnianie 
ulotek, plakatów, informatorów, zamieszczenie 
informacji w lokalnej prasie, radiu i telewizji. 

Starostwo Powiatowe w 
Kędzierzynie- Koźlu, 

Media lokalne Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

5. Wspieranie rodzin – opieka nad dzieckiem i rodziną  

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Stworzenie kompleksowego prorodzinnego 

systemu opieki z formami zróżnicowanymi w 

zależności od potrzeb dzieci i zagrożeń w 

rodzinach, systemu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, socjalnej i prawnej (ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzin w 

kryzysie, w tym ofiar przemocy) między innymi 

poprzez: 

- bezpośrednią pomoc w rozwiązywaniu 

problemu – edukację prawną i psychologiczną, 

- organizowanie wsparcia dla i psychoedukacji 

dla rodzin z problemem przemocy domowej i 

innymi dysfunkcjami 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie – Koźlu 

Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia,  
Ośrodki Pomocy 
Społecznej  

Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny 



 

73 

Uruchomienie edycji szkoły dla rodziców przez 
Publiczną Poradnie Psychologiczno – 
Pedagogiczną. 

Publiczna Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna 

 Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz 
zagospodarowanie ich czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży. 

Powiatowy Zespół Oświaty  Organizacje 
pozarządowe  
Placówki oświatowe  

Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Nawiązanie współpracy z gminami w zakresie 
wspólnej organizacji czasu wolnego dzieci i 
młodzieży a także pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na szkolenia, grupę wsparcia, 
rozwijanie pasji i zainteresowań, zajęcia 
wyrównawcze oraz na wypoczynek. 

Powiatowy Zespół Oświaty  Urzędy Gminy  
Organizacje 
pozarządowe, 
Placówki oświatowe  

Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Pozyskanie środków na zwiększenie liczby 
mieszkań socjalnych oraz mieszkań 
chronionych 

Starostwo Powiatowe  
Urzędy Gmin i Urząd 
Miasta  

 Budżet Powiatu,  
Budżety Gmin  
Budżet Miasta  
Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

6. Promocja rodzicielstwa zastępczego 

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Poprawa współpracy podmiotów z sektora 
samorządowego oraz organizacji 
pozarządowych w zakresie wspierania 
funkcjonowania rodzin oraz interwencji w 
sytuacji kryzysowej. 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie – Koźlu  

Organizacje 
pozarządowe   

Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Większy dostęp do informacji jak zostać 
rodziną zastępczą (promocje w prasie, radiu, 
telewizji,, ulotki itp.) 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Kędzierzynie – Koźlu 

Organizacje 
pozarządowe, media 
lokalne 

Budżet Powiatu, 
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Szkolenia podnoszące kwalifikacje rodzin 
zastępczych w opiece nad dzieckiem. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Kędzierzynie – Koźlu 

Starostwo Powiatowe  Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Pozyskanie, wyszkolenie i utworzenie rodzin 
specjalistycznych. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Kędzierzynie – Koźlu 

Starostwo Powiatowe  Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Upowszechnianie informacji o rodzicielstwie 
zastępczym. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Kędzierzynie – Koźlu 

Starostwo Powiatowe  Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

7. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego oraz zmniejszenie 

różnic w jakości usług edukacyjnych  

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Stworzenie i realizacja programów 
stypendialnych oraz dofinansowania.   

Powiatowy Zespół 
Oświaty, 

Placówki oświatowe, 
organizacje 
pozarządowe  

Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Wsparcie młodzieży szczególnie uzdolnionej Powiatowy Zespół Placówki oświatowe, Budżet Powiatu, 
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oraz młodzieży z rodzin ubogich i 
patologicznych poprzez udzielenie pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym w formie 
stypendiów i zasiłków szkolnych oraz 
stypendiów motywacyjnych i sportowych.  

Oświaty, organizacje 
pozarządowe 
 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

III.2. CELE STRATEGICZNE I OPERCYJNE OBSZARU PROMOCJA 

ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY 
 

CEL STRATEGICZNY: Niwelowanie zjawiska bezrobocia w gminach powiatu kędzierzyńsko- 
kozielskiego 

Niniejszy cel strategiczny realizowany będzie przez następujące cele operacyjne:  

1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do realiów lokalnego rynku  pracy 

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Monitorowanie tendencji związanych z 
problemem bezrobocia wśród absolwentów w 
powiecie kędzierzyńsko- kozielskim, 
pozwalający  na dostosowanie oferty 
edukacyjnej do realiów lokalnego rynku pracy 
poprzez analizę rynku pracy oraz zwiększenie 
korelacji systemu kształcenia zawodowego z 
potrzebami rynku pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Powiatowy Zespół 
Oświaty, 
przedsiębiorcy 
lokalni, uczelnie 
wyższe w regionie  

Budżet Powiatu, 
Fundusz Pracy, 
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Współpraca władz powiatu z lokalnymi 
pracodawcami w zakresie poszerzenia oferty 
edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym 

Zarząd Powiatu 
Kędzierzyńsko- 
Kozielskiego 

przedsiębiorcy 
lokalni, Powiatowy 
Zespół Oświaty, 
Powiatowy Urząd 
Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Budżet Powiatu, 
Europejski Fundusz 
Społeczny 

Utworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery, do 
zakresu których należeć będzie: 
- rozwijanie umiejętności, planowanie ścieżki 
edukacyjnej, planowanie własnego rozwoju 
zawodowego, funkcjonowanie na rynku pracy, 
- udostępnianie gromadzonych informacji na 
rynku pracy i edukacji  
- wskazywanie informacji w internacie z 
zakresu prawa pracy i edukacji  
-poradnictwo indywidualne i grupowe.  

Powiatowy Zespół Oświaty przedsiębiorcy 
lokalni, szkoły 
ponadgimnazjalne z 
terenu powiatu, 
Powiatowy Urząd 
Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Budżet Powiatu, 
Europejski Fundusz 
Społeczny, fundusze 
zewnętrzne 

Organizacja spotkań uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych na temat możliwości 
zatrudnienia oraz funkcjonujących programów 
na rynku pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Powiatowy Zespół 
Oświaty, 
przedsiębiorcy 
lokalni,  

Budżet Powiatu, 
Europejski Fundusz 
Społeczny, fundusze 
zewnętrzne 

 
 

 
2. Rozwój kształcenia ustawicznego 

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Propagowanie idei kształcenia ustawicznego 
oraz rozwój kształcenia ustawicznego poprzez 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

firmy szkoleniowe z 
terenu powiatu 

Europejski Fundusz 
Społeczny, Budżet 
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wsparcie edukacyjno- szkoleniowe i 
potwierdzanie kwalifikacji osób dorosłych 

 kędzierzyńsko- 
kozielskiego, Wydział 
Promocji Starostwa 
Powiatowego w 
Kędzierzynie-Koźlu 

Powiatu 

Umożliwienie wykorzystania bazy 
dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych dla 
potrzeb kształcenia ustawicznego  

Powiatowy Zespół Oświaty firmy szkoleniowe   Budżet Powiatu 

 

3. Kreowanie warunków do powstawania nowych oraz utrzymywanie istniejących miejsc pracy 
 

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Badanie oraz diagnoza lokalnego rynku pracy 
 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Powiatowa Rada 
Zatrudnienia, 
przedsiębiorcy lokalni, 
urzędy gmin z terenu 
powiatu 
kędzierzyńsko-
kozielskiego   

Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny, Fundusz 
Pracy 

Wspieranie samozatrudnienia i tworzenia  
nowych miejsc pracy w sektorze mikro i 
małych przedsiębiorstw 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Powiatowa Rada 
Zatrudnienia, 
przedsiębiorcy lokalni, 
urzędy gmin z terenu 
powiatu 
kędzierzyńsko-
kozielskiego   

Europejski Fundusz 
Społeczny, Budżet 
Powiatu, Fundusz 
Pracy 

Organizacja targów i giełd pracy 
 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Powiatowa Rada 
Zatrudnienia, 
przedsiębiorcy lokalni, 
urzędy gmin z terenu 
powiatu 
kędzierzyńsko-
kozielskiego, 
Starostwo Powiatowe 
w Kędzierzynie- Koźlu  

Europejski Fundusz 
Społeczny, Budżet 
Powiatu, Fundusz 
Pracy 

Promowanie zatrudnienia w tym 
subsydiowanego dla osób zagrożonych i 
wykluczonych społecznie-  rozwój ekonomii 
społecznej 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

urzędy gmin z terenu 
powiatu 
kędzierzyńsko-
kozielskiego, 
Starostwo Powiatowe 
w Kędzierzynie- 
Koźlu, ośrodki 
pomocy społecznej 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu 

Budżet Powiatu, 
Fundusz Pracy, 
budżety gmin z 
terenu powiatu 

Realizacja robót publicznych, prac społecznie 
użytecznych oraz prac interwencyjnych przy 
współpracy  
z jednostkami samorządu terytorialnego 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

urzędy gmin z terenu 
powiatu 
kędzierzyńsko-
kozielskiego, 
Starostwo Powiatowe 
w Kędzierzynie- 
Koźlu, ośrodki 
pomocy społecznej 

Budżet Powiatu, 
Fundusz Pracy, 
budżety gmin z 
terenu powiatu 
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Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu 

 

CEL STRATEGICZNY: Promocja zatrudniania na terenie powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego 

Niniejszy cel strategiczny realizowany będzie przez następujące cele operacyjne:  

1. Edukacja osób bezrobotnych w zakresie nabycia, podniesienia zmiany kwalifikacji zawodowych oraz 
podniesienia kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy 

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Badanie potrzeb szkoleniowych  
osób bezrobotnych i pracodawców 
 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

jednostki szkoleniowe,  
pracodawcy lokalni,  

Budżet Powiatu,  
Fundusz Pracy, 
Europejski Fundusz 
Społeczny, 

Aktywizacja i integracja osób będących w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez 
realizacja programów aktywizujących 
zawodowo i społecznie (kursów, szkoleń, 
warsztatów itp.) dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie- Koźlu, 
jednostki szkoleniowe, 
pracodawcy lokalni,  
Starostwo Powiatowe 
w Kędzierzynie- 
Koźlu, gminy powiatu 
kędzierzyńsko-
kozielskiego 

Europejski Fundusz 
Społeczny, Fundusz 
Pracy 

Zwiększenie dostępności do doradców 
zawodowych i usług pośrednictwa pracy 
 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Powiatowa Rada 
Zatrudnienia, agencje 
pośrednictwa pracy, 
gminy powiatu 
kędzierzyńsko-
kozielskiego 

Budżet Powiatu, 
Europejski Fundusz 
Społeczny, Fundusz 
Pracy 

Funkcjonowanie Banku Bezpłatnych Ofert 
Szkoleniowych  

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Powiatowa Rada 
Zatrudnienia, 
jednostki szkoleniowe, 
jednostki oświatowe 

Budżet Powiatu 

 

2. Podejmowanie działań włączających lokalnych pracodawców w kształcenie zawodowe  

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Udział pracodawców w kształceniu 
zawodowym młodzieży  
 

Powiatowy Zespół Oświaty pracodawcy lokalni,  Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny, 

Udział pracodawców w doskonaleniu 
zawodowym nauczycieli przedmiotów 
zawodowych w celu zapoznawania z 
nowoczesnymi technologiami oraz 
rzeczywistym środowiskiem pracy 
przedsiębiorstwa  

Powiatowy Zespół Oświaty pracodawcy lokalni, 
Starostwo Powiatowe 
w Kędzierzynie- 
Koźlu 

Europejski Fundusz 
Społeczny, Budżet 
Powiatu 

Organizowanie przez pracodawców 
pozaszkolnych zajęć dla zainteresowanej 
młodzieży  
 

Powiatowy Zespół Oświaty pracodawcy lokalni, 
Starostwo Powiatowe 
w Kędzierzynie- 
Koźlu 

Europejski Fundusz 
Społeczny, Budżet 
Powiatu 
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III.3. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE OBSZARU PROFILAKTYKA 

ZDROWOTNA I UZALEŻNIEŃ 
 

CEL STRATEGICZNY: Rozwój profilaktyki zdrowotnej i   przeciwdziałanie uzależnieniom 

Niniejszy cel strategiczny realizowany będzie przez następujące cele operacyjne:  

 

1. Promocja profilaktyki zdrowia 

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Podniesienie świadomości zdrowotnej 
mieszkańców powiatu za sprawą 
upowszechniania informacji na temat 
profilaktyki zdrowia poprzez środki masowego 
przekazu (prasa, radio, telewizja) 
 

Starostwo Powiatowe w 
Kędzierzynie – Koźlu 

Placówki ochrony 
zdrowia, media 
lokalne  

Budżet powiatu, 
narodowy fundusz 
zdrowia, Środki 
zewnętrzne 

Zwiększenie dostępności i jakości programów 
profilaktycznych. 
 

Starostwo Powiatowe w 
Kędzierzynie – Koźlu 

Placówki ochrony 
zdrowia 

Budżet powiatu, 
narodowy fundusz 
zdrowia, środki 
zewnętrzne  

Zaproszenia do uczestnictwa w programach 
profilaktycznych. 

Starostwo powiatowe w 
Kędzierzynie – Koźlu 

Placówki ochrony 
zdrowia 

Budżet powiatu, 
narodowy fundusz 
zdrowia, środki 
zewnętrzne 

Dalsza realizacja programów zdrowotnych 
mająca na celu obniżenie zachorowalności i 
umieralności. 

Starostwo powiatowe w 
Kędzierzynie – Koźlu 

Placówki ochrony 
zdrowia 

Budżet powiatu, 
narodowy fundusz 
zdrowia, środki 
zewnętrzne 

Edukacja prozdrowotna odbywająca się w 
szkołach. 

Powiatowy Zespół Oświaty Placówki oświatowe  Budżet powiatu, 

narodowy fundusz 

zdrowia, środki 

zewnętrzne 

Zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom choroby poprzez stworzenie 
dodatkowych możliwości korzystania z 
nowoczesnych metod rehabilitacji leczniczej 
przez każdego mieszkańca 

Starostwo powiatowe w 
Kędzierzynie – Koźlu 

Placówki ochrony 
zdrowia 

Budżet powiatu, 

narodowy fundusz 

zdrowia, środki 

zewnętrzne,  

  

2. Propagowanie zdrowego stylu życia 

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Inicjowanie działań promujących zachowania 
prozdrowotne. 
 

Powiatowy Zespół Oświaty Placówki oświatowe  Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne  

Zwiększenie oferty zajęć sportowych, aby 
zachęcić do aktywnego spędzania wolnego 
czasu. 

Powiatowy Zespół Oświaty Placówki oświatowe Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne 
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Edukacja prozdrowotna dla dzieci i młodzieży w 
szkołach. 
 

Powiatowy Zespół Oświaty Placówki oświatowe Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne 

Rozwijanie prawidłowych nawyków 
higienicznych. 
 

Powiatowy Zespół Oświaty Placówki oświatowe Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne 

Propagowanie aktywności fizycznej. 
 

Powiatowy Zespół Oświaty Placówki oświatowe Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne 

 

3. Utrwalanie postaw abstynenckich 

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Prowadzenie profilaktyki uzależnień w 
szkołach gminnych i powiatowych. 
 

Powiatowy Zespół Oświaty Placówki oświatowe Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne 

Organizacja grup wsparcia dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych. 
 

Ośrodki Pomocy 
Społecznej  

Punkty Konsultacyjne 
Problemów 
Alkoholowych i 
Narkotykowych, Klub 
Integracji Społecznej, 
Gminne Komisje 
Rozwiązywania 
problemów 
Alkoholowych  

Budżet Powiatu, 
Budżety Gminne  
Europejski Fundusz 
Społeczny, środki 
zewnętrzne  

Zmniejszenie dostępności do napojów 
alkoholowych. 
 

Starostwo Powiatowe   Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne 

Zapewnienie młodzieży alternatywnego 
sposobu spędzania wolnego czasu, a także 
bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.  
 

Powiatowy Zespół Oświaty Placówki oświatowe Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne 

Rozpowszechnianie wiadomości dotyczących 
szkodliwości narkotyków. 
 

Powiatowy Zespół Oświaty Placówki oświatowe Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne 

Ograniczenie dostępności substancji 
psychoaktywnych.  

 

Policja, Straż Miejska  Placówki oświatowe  Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne 

Poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i 
ośrodkami zajmującymi się problematyką 
uzależnień. 

 

Starostwo Powiatowe Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne 

Prowadzenie kampanii edukacyjnych 
skierowanych do młodzieży oraz do dorosłych 
mieszkańców mających na celu zwrócenie 
uwagi na problem spożywania alkoholu przez 
osoby nieletnie. 

 

Powiatowy Zespół Oświaty Placówki oświatowe Budżet powiatu, 

środki zewnętrzne 

Szkolenie rodziców w zakresie ich kompetencji 
wychowawczych w obszarze profilaktyki 
zachowań ryzykownych dla dzieci. 

 

Powiatowy Zespół Oświaty Placówki oświatowe Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne 
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Zwiększanie wiedzy na temat szkód 
zdrowotnych wynikających z picia szkodliwego 
i uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz 
na temat przemocy w rodzinie. 

 

Powiatowy Zespół Oświaty Placówki oświatowe Budżet powiatu, 

środki zewnętrzne 

Szkolenie osób zajmujących się pomocą 
dzieciom oraz rodzinom dotkniętym 
problemem alkoholowym, narkotykowym oraz 
przemocą domową. 

 

Starostwo Powiatowe Ośrodki Pomocy 
Społecznej, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, 
Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia 

Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne, 
europejski fundusz 
społeczny  

Szkolenie specjalistów terapii uzależnień i 
instruktorów terapii uzależnień. 

 

Starostwo Powiatowe Punkty Konsultacyjne 
Problemów 
Alkoholowych i 
Narkotykowych, Klub 
Integracji Społecznej, 
Gminne Komisje 
Rozwiązywania 
problemów 
Alkoholowych 

Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne, 
europejski fundusz 
społeczny 

 

 
5. Promocja  zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Prowadzenie działań profilaktyczno-
edukacyjnych zapobiegających pojawieniu się 
zaburzeń zdrowia psychicznego. 
 

Starostwo powiatowe  Placówki ochrony 
zdrowia 

Budżet powiatu, 
narodowy fundusz 
zdrowia, środki 
zewnętrzne, 

Organizacji kampanii informacyjnych na temat 
często występujących zaburzeń psychicznych i 
konieczności konsultowania niepokojących 
objawów w Poradniach Zdrowia Psychicznego. 
 

Starostwo powiatowe Placówki ochrony 

zdrowia 

Budżet powiatu, 
narodowy fundusz 
zdrowia, środki 
zewnętrzne, 

Pomoc osobom narażonym na pogorszenie 
zdrowia psychicznego m.in. dzieciom, 
młodzieży, 

Starostwo powiatowe Placówki ochrony 

zdrowia 

Budżet powiatu, 
narodowy fundusz 
zdrowia, środki 
zewnętrzne, 

Pomoc osobom starszym, w celu poprawy ich 
funkcjonowania w środowisku rodzinnym i 
lokalnym. 
 

Ośrodki Pomocy 
Społecznej  

Placówki ochrony 
zdrowia 

Budżet powiatu, 
narodowy fundusz 
zdrowia, środki 
zewnętrzne, 

Aktywizacja osób starszych, w tym 
zwiększenie dostępności do ośrodków 
wsparcia dziennego. 
 

Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

Placówki ochrony 
zdrowia 

Budżet powiatu, 
narodowy fundusz 
zdrowia, środki 
zewnętrzne, 

Organizacja imprez integracyjnych dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób 
starszych. 

 

Starostwo Powiatowe Organizacje 
pozarządowe  

Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne, 

Wspieranie działalności istniejących świetlic 
socjoterapeutycznych. 

 

Starostwo Powiatowe Urzędy Gmin  
Urząd Miasta  
Organizacje 
pozarządowe 

Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne, 
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Szkolenie rodziców na temat zachowań 
szkodliwych dla dzieci. 

 

Publiczna Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna  

Placówki  oświatowe  Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne, 

Dążenie do integracji społecznej osób z 
zaburzeniami psychicznymi. 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie – Koźlu  

Organizacje 
pozarządowe  
Starostwo Powiatowe  

Budżet powiatu, 
narodowy fundusz 
zdrowia, środki 
zewnętrzne, 

Wspieranie działalności placówek terapii i 
edukacji na rzecz osób z zaburzeniami 
Psychicznymi i Autyzmem  

 

Urząd Miasta   Organizacje 
pozarządowe  

Budżet powiatu, 
środki zewnętrzne, 

Prowadzenie i wspieranie działalności 
ośrodków wsparcia . 

 

Starostwo Powiatowe  Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  

Budżet, środki 
zewnętrzne, 

Organizacja grup wsparcia dla rodzin osób, u 
których wystąpiły zaburzenia psychiczne.  

 

Starostwo Powiatowe Placówki ochrony 
zdrowia 

Budżet powiatu, 
narodowy fundusz 
zdrowia, środki 
zewnętrzne, 

 

III.4. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE OBSZARU WYRÓWNYWANIE 

SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH 

CEL STRATEGICZNY: Integracja osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego  

Niniejszy cel strategiczny realizowany będzie przez następujące cele operacyjne:  

1. Wsparcie instytucjonalne osób niepełnosprawnych  

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Funkcjonowanie Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych  
 

Zarząd Powiatu 
Kędzierzyńsko- 
Kozielskiego 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu 

Budżet Powiatu 

Wczesna interwencja, rozpoznanie i leczenie 
dzieci niepełnosprawnych    

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu 

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna,  
placówki pomocy 
społecznej, ośrodki 
pomocy społecznej, 
jednostki oświatowe, 
organizacje 
pozarządowe  

Budżet Powiatu, 
fundusze zewnętrzne, 
dotacje  

 
2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych   

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Likwidacja barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się w 
mieszkaniach osób niepełnosprawnych oraz 
urzędach i instytucjach świadczących pomoc 
na rzecz osób niepełnosprawnych, 
placówkach służby zdrowia oraz innych 
placówkach pożytku publicznego 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu 

ośrodki pomocy 
społecznej, urzędy 
gmin, jednostki 
oświatowe 

Budżet Powiatu,  
PFRON, fundusze 
zewnętrzne 

Wsparcie funkcjonowania Warsztatów Terapii Powiatowe Centrum organizacje Budżet Powiatu, 
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Zajęciowej  Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu 

pozarządowe, urzędy 
gmin, ośrodki pomocy 
społecznej, 
przedsiębiorcy 
prywatni 

PFRON, budżety 
gmin fundusze 
zewnętrzne 

Rehabilitacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych poprzez wsparcie 
zatrudnienia   

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu, 
Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, zakłady 
pracy chronionej,  
przedsiębiorcy lokalni,  

Europejski Fundusz 
Społeczny, Budżet 
Powiatu, PFRON, 
Fundusz Pracy 

Realizacji programów aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnoprawnych  

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu 

Powiatowy Urząd 
Pracy w Kędzierzynie- 
Koźlu, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, 
ośrodki pomocy 
społecznej 

Europejski Fundusz 
Społeczny, Budżet 
Powiatu, PFRON 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych  

Starostwo Powiatowe w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu, 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Kędzierzynie- 
Koźlu, ośrodki 
pomocy społecznej, 
organizacje 
pozarządowe 

Budżet Powiatu, 
fundusze zewnętrzne  

Organizacja imprez charytatywnych i 
integracyjnych na rzecz osób 
niepełnosprawnych  

Starostwo Powiatowe w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu, 
Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, 
organizacje 
pozarządowe, 
przedsiębiorcy lokalni, 
urzędy gmin, ośrodki 
pomocy społecznej  

Budżet Powiatu, 
fundusze zewnętrzne, 
Europejski Fundusz 
Społeczny  

Wspieranie idei wolontariatu oraz edukacja 
dzieci i młodzieży w podejmowaniu opieki i 
kontaktów z osobami niepełnosprawnymi 

Starostwo Powiatowe w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu, 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Kędzierzynie- 
Koźlu, organizacje 
pozarządowe, 
przedsiębiorcy lokalni, 
urzędy gmin, ośrodki 
pomocy społecznej  

Budżet Powiatu, 
fundusze zewnętrzne, 
Europejski Fundusz 
Społeczny  

Utworzenie powiatowego systemu transportu 
dla osób niepełnosprawnych  

Starostwo Powiatowe w 
Kędzierzynie- Koźlu 

organizacje 
pozarządowe, 
przedsiębiorcy lokalni, 
gminy powiatu 
kędzierzyńsko- 
kozielskiego, ośrodki 
pomocy społecznej, 
Powiatowe Centrum 

Budżet Powiatu, 
fundusze zewnętrzne, 
środki budżetów 
gmin, Europejki 
Fundusz Społeczny  
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Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Promocja oraz wparcie merytoryczne 
tworzenia spółdzielni socjalnych  

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kędzierzynie- Koźlu 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu, , 
organizacje 
pozarządowe, urzędy 
gmin, ośrodki pomocy 
społecznej, 
Regionalny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Kędzierzynie- Koźlu  

Budżet Powiatu, 
fundusze zewnętrzne, 
Europejski Fundusz 
Społeczny 

 
 
 
 
 
 
3. Dostosowanie oferty edukacyjno- terapeutycznej  do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Objęcie edukacją i wsparciem rewalidacyjnym 
osób niepełnosprawnych a w szczególności z 
deficytami słuchu i wzroku a także terapią 
indywidualną bądź grupową osób 
niepełnosprawnych z tytułu 
niepełnosprawności intelektualnej 
 

Powiatowy Zespół Oświaty Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu, 
ośrodki pomocy 
społecznej, jednostki 
oświatowe 

Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny, fundusze 
zewnętrzne  

Podnoszenie jakości procesu edukacyjno-  
terapeutycznego osób niepełnosprawnych w 
szkołach ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego oraz  
stworzenie warunków do praktycznej nauki 
zawodu w CKPiU dostosowanych dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie a także z 
niepełnosprawnością sprzężoną 
 

Powiatowy Zespół Oświaty jednostki oświatowe, 
Centrum Kształcenia 
Praktycznego i 
Ustawicznego  

Budżet Powiatu,  
Europejski Fundusz 
Społeczny, fundusze 
zewnętrzne  

Tworzenie nowych kierunków klas 
wielozawodowych dla młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
lekkim w tym niepełnosprawnością sprzężoną 

Powiatowy Zespół Oświaty jednostki oświatowe, 
organizacje 
pozarządowe 

Budżet Powiatu 
 

Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 
przy Zespole Szkół Specjalnych w 
Kędzierzynie- Koźlu 
 

Powiatowy Zespół Oświaty Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu, 
ośrodki pomocy 
społecznej, , jednostki 
oświatowe, gminy 
powiatu 
kędzierzyńsko- 
kozielskiego, 
organizacje 
pozarządowe, 
przedsiębiorcy lokalni 

Budżet Powiatu 
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CEL STRATEGICZNY: Wsparcie i rozwój systemu opieki nad osobami starszymi  

Niniejszy cel strategiczny realizowany będzie przez następujące cele operacyjne:  

1. Zapewnienie osobom starszych godziwych warunków życia społecznego 

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób 
starszych poprze funkcjonowanie domów 
dziennego pobytu dla osób starszych, 
Uniwersytetu III Wieku oraz organizację 
imprez integracyjnych 

ośrodki pomocy 
społecznej 

organizacje 
pozarządowe, urzędy 
gmin, Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w 
Kędzierzynie- Koźlu 

budżet  gmin  z 
terenu powiatu 
kędzierzyńsko- 
kozielskiego, 
fundusze zewnętrzne, 
PFRON 

Promocja wolontariatu jako formy wsparcia 
starszych 

ośrodki pomocy 
społecznej, Caritas 
Diecezji Opolskiej 

organizacje 
pozarządowe, urzędy 
gmin, Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w 
Kędzierzynie- Koźlu 

budżet  gmin  z 
terenu powiatu 
kędzierzyńsko- 
kozielskiego, 
fundusze zewnętrzne, 
PFRON 

 
2. Rozwój form opieki dla osób starszych 

Zadania Instytucja koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Udzielania informacji na temat możliwości 
wsparcia ze środków EFS rozwoju usług 
opiekuńczych i zdrowotnych na rzecz osób 
niepełnosprawnych zarówno w formie  
środowiskowej jak i stacjonarnej 
   

Starostwo Powiatowe w 
Kędzierzynie- Koźlu, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie- Koźlu 

ośrodki pomocy 
społecznej, 
organizacje 
pozarządowe,  

budżet Powiatu, 
Europejski Fundusz 
Społeczny, fundusze 
zewnętrzne 

Współpraca z zakładami opieki  
zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej 
i utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego 
 

Starostwo Powiatowe w 
Kędzierzynie- Koźlu, 
Urzędy Gmin z terenu 
powiatu kędzierzyńsko- 
kozielskiego 

organizacje 
pozarządowe, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie- Koźlu 

budżet  gmin  z 
terenu powiatu 
kędzierzyńsko- 
kozielskiego, 
fundusze zewnętrzne 

Wyrównanie szans osób starszych 
zamieszkujących na terenach wiejskich i 
podmiejskich w dostępie do usług 
pielęgniarskich i opiekuńczych 

ośrodki pomocy 
społecznej, Caritas 
Diecezji Opolskiej 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kędzierzynie-Koźlu, 
urzędy gmin, 
organizacje 
pozarządowe,  

budżet  gmin  z 
terenu powiatu 
kędzierzyńsko- 
kozielskiego, 
fundusze zewnętrzne 
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PODZIĘKOWANIA  

Zespól opracowujący Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 w 

składzie: 

1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu – Elżbieta Czeczot – 

koordynator prac, 

2. Katarzyna Mrozowska – autor  

3. Mariola Matuszewska – autor  

4. Aneta Kliza – autor  

5. Marzena Nikel – autor  

Pragnie złożyć podziękowania wszystkim instytucjom w procesie diagnozowania sytuacji społeczno – 

gospodarczej w Powiecie oraz instytucjom biorącym aktywny udział w procesie planowania i programowania 

zadań w ramach Strategii.  
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