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Wstęp 

 
 

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku, przyjęta Uchwałą  

nr XX/496/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r., wyznacza cztery priorytetowe 

dziedziny rozwoju miasta: Efektywność, Mobilność, Zdrowotność, Kreatywność, jak również 

odpowiadające im cele, kierunki oraz przedsięwzięcia strategiczne. 

 

Zgodnie z systemem monitorowania Strategii niniejszy Raport z monitoringu stanowi dokument 

zawierający informacje na temat postępu, jaki osiągnięto w zakresie realizacji przyjętych decyzji 

strategicznych. Strukturę Raportu tworzą rozdziały odpowiadające priorytetom rozwoju miasta. Każdy 

rozdział złożony jest z  dwóch  części. 

 

Pierwszą część stanowi zestawienie działań podejmowanych w latach 2012-2013 przez wydziały  

i jednostki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, jak i inne instytucje działające na terenie miasta,  

które wpisują się do przyjętych priorytetów oraz przedsięwzięć strategicznych. 

 

W drugiej części przedstawiono zestawienie wskaźników ewaluacji przyjętych w Strategii  

dla poszczególnych priorytetów rozwoju. Dane liczbowe zostały pozyskane z Banku Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego oraz wydziałów i jednostek Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1. Priorytet: „EFEKTYWNOŚĆ” 

 
 

 
MISJA: 

 
„Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez kosztową efektywność powiększania i użytkowania 

zasobowych potencjałów rozwoju miasta”. 

 
 
 
Cele strategiczne dla dziedziny priorytetowej „Efektywność”: 
 
 
CE-1: Bielsko-Biała miastem skutecznie chroniącym środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe, 

systematycznie zwiększającym swą wysoką atrakcyjność rezydencjalną; 
 

CE-2: Bielsko-Biała miastem skutecznie odtwarzanego i powiększanego potencjału lokalizacyjnego, 
osiągającym wysoką atrakcyjność inwestycyjną; 

 

CE-3: Bielsko-Biała miastem wysokiej dostępności do zaawansowanej technologicznie infrastruktury 
komunalnej; 

 

CE-4: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. 

 

 



1.1. Informacja na temat realizacji przedsięwzięć strategicznych w ramach priorytetu „Efektywność” 

 
 

Lp. 

Nazwa zadania  
realizowanego w ramach 

przedsięwzięcia strategicznego 
Krótki opis realizacji rzeczowej zadania  

Koszty poniesione  
w latach  

2012-2013 

Koszt całkowity 
zadania 

PE-1: 
Miejski system infrastruktury zwiększającej dostępność do obiektów i terenów o wysokich walorach przyrodniczych 

1. 

Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy 
Kusia na odcinku od istniejącej 
ścieżki do wiaduktu nad ulicą Kusia 

Budowa ścieżki rowerowej w pełnej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze wzmocnieniem brzegu rzeki, 
brukiem kamiennym i koszami siatkowo-stalowymi. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Długość budowanej 
ścieżki 330mb. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

296 612,27 zł 296 612,27 zł 

2. 

Przekształcenie w ścieżkę rowerową 
drogi technologicznej wybudowanej 
w związku z realizacją przebudowy 
ul. Grażyńskiego w Bielsku-Białej 

Zrealizowano zadanie pt. „Budowa drogi technologicznej dla robót prowadzonych w związku z przebudową ul. Grażyńskiego 
w Bielsku-Białej” – wybudowano 1840 mb ciągu. Droga ta po zakończeniu robót została przekształcona w ścieżkę rowerową. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

1 258 192,37 zł 1 258 192,37 zł 

3. 

Budowa ścieżek rowerowych  
w ramach przebudowy dróg  
w Bielsku-Białej 

Budowa ścieżek rowerowych w ramach realizacji zadań: „Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK69)  
w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz  
z połączeniem z ul. Broniewskiego” oraz “Rozbudowa ulicy Gościnnej od ul. Karpackiej do ul. Al. Armii Krajowej”. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

nd. nd. 

4. 
Projekt „Trasy rowerowe z powiecie 
bielskim” 

Rozwój tras rowerowych w Bielsku-Białej i okolicy wraz z podłączeniem ich do już istniejących (głównie do cyklomagistrali 
Polska-Słowacja): 

- Nr 001 „Dookoła Bielska-Białej” 53 km 
- Nr 1 „Z Placu Ratuszowego do Czechowic-Dziedzic” ok. 12 km przedłużenie cyklomagistrali z Martina (Słowacja)  

do Bielska-Białej 
- Nr 002 „Bielsko-Biała – Wapienica – Stare Bielsko – Trzy Lipki” 18 km 

 
Realizator: Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów 
Współfinansowanie: UE, budżet państwa 

43 950,00 euro 43 950,00 euro 

5. 
Projekt „Trasy rowerowe  
w Bielsku-Białej” 

Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie  Bielska-Białej: 
- Wiślana Trasa Rowerowa – łącznik Bielsko-Biała – Zabrzeg – 22 km 
- Greenway na terenie Bielska-Białej – 14 km – renowacja 
- Trasa nr 003 – Stare Bielsko – Przegibek – 17 km 
- Trasa nr 004  - Al. Armii Krajowej – Szyndzielnia – 4 km 
- Trasa nr 005 – Pętla Hałcnów – 6,5 km 

 
Realizator: Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów 
Współfinansowanie: UE, budżet państwa 

46 067,80 euro 46 067,80 euro  



  

6. 

Przebudowa i rozbudowa Bulwarów 
Straceńskich  w Bielsku-Białej –  
I etap 

Inwestycja w I etapie obejmuje budowę trzech parkingów. Pierwszy parking wybudowano w 2013 r., dwa kolejne 
zrealizowano w 2014 r. 
 

Realizator: Urząd Miejski  
Współfinansowanie: UE 

373 819,45 zł 
2 918 075,18 zł 
(lata realizacji: 

2013-2014) 

PE-2: 
Budowa infrastruktury innowacyjnej gospodarki bazującej na wiedzy i kreatywności oraz jej integracja z przestrzenią publiczną 

7. 
Projekt „TechnoBIT Venture – wiedza 
i kapitał dla innowacji” 

W ramach realizacji projektu „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji” ARR S.A. wspiera nowopowstające 
innowacyjne start up’y poprzez: 

- świadczenie wysokiej jakości usług doradczo – eksperckich w procesie tzw. preinkubacji, przygotowujących 
pomysłodawców do założenia nowego podmiotu gospodarczego na bazie innowacyjnego pomysłu, 

- udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 200 tys. euro na start innowacyjnego pomysłu, w formie  
tzw. inwestycji kapitałowej (wsparcie finansowe w formie zwrotnej). 

W latach 2012-2013 udzielono wsparcia finansowego dla 6 nowych spółek, powstających na bazie innowacyjnych pomysłów, 
a wsparciem doradczo-eksperckim objęto 20 pomysłodawców. Realizacja niniejszego projektu przyczynia się  
do wprowadzania na rynek kolejnych innowacji oraz pozwala na stworzenie nowych miejsc pracy (ponad 40) w spółkach 
powstałych w ramach projektu. W ramach projektu wspieranych jest ogółem 10 branż, w tym m.in. IT, turystyka, ochrona 
środowiska, medycyna, automatyka i elektronika.  
 

Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Współfinansowanie: UE 

6 222 383,11 zł 
14 632 800,69 zł 

(lata realizacji: 
2009-2014) 

8. 

Projekt ACCESS („ACCelerating 
regional competitivenESS and sector-
based excellence though innovation 
management tools and techniques”) 

 
 

Celem projektu było zidentyfikowanie oraz transfer narzędzi pozwalających na zwiększenie potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie istniejących możliwości współpracy pomiędzy sektorem badań B+R, 
przedsiębiorstwami oraz administracją różnych szczebli. Działania projektu miały na celu wzmocnienie systemu zarządzania  
i wdrażania innowacyjności w regionie poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjności pilotażowego Systemu Wsparcia 
Rozwoju Inicjatywy Klastrowych. W ramach Systemu Wsparcia odbyły się dwa warsztaty dla managerów klastrów w Bielsku-
Białej oraz cykl szkoleń online prowadzonych przy współudziale Clusterland Linz. 
 

Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Współfinansowanie: UE 

69 077,98 euro 135 202,20 euro 

PE-3: 
Rozszerzanie zastosowań odnawialnych źródeł energii  w przestrzeni miejskiej 

9. Beskidzki Festiwal Dobrej Energii 

Coroczne wydarzenie dedykowane mieszkańcom miasta, o charakterze edukacyjnym w zakresie oszczędzania energii  
i propagowania odnawialnych źródeł energii. Odbyła się II oraz  III edycja Festiwalu. 
 

Realizator: Urząd Miejski  

111 816,06 zł 111 816,06 zł 

10. Projekt „ENGAGE” 

Europejski projekt realizowany wspólnie z 11 miastami z krajów UE mający na celu zaangażowanie mieszkańców i podmioty 
lokalne do zwiększenia efektywności energetycznej i powszechnego stosowania odnawialnych źródeł energii. Projekt 
stanowił wsparcie dla realizacji przyjętego przez Radę Miejską w 2010 roku „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii 
dla miasta Bielska-Białej do roku 2020”. 
 

Realizator: Urząd Miejski  
Współfinansowanie: UE 

95 328,31 zł 
239 567,40 zł 

(lata realizacji: 
2010-2012) 

 



  

11. 
Projekt „Zrównoważony rozwój  
w Euroregionie Beskidy” 

Celem projektu jest szerzenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz konieczności kształtowania postaw 
odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i zasobów energetycznych wśród społeczności pogranicza polsko-czeskiego.  
Działania projektowe: 

- wydanie przewodnika realizacji strategii energetycznej  (30 propozycji prowadzących do transformacji 
energetycznej obszarów miejskich),  

- zorganizowanie  spotkania z samorządowcami z terenu Euroregionu Beskidy w celu przekazywania idei 
zrównoważonego rozwoju, 

- zorganizowanie  warsztatów ekologicznych podczas, których uczestnicy zapoznali się z ideą upcyklingu  
i w kreatywny sposób mogli wykorzystać materiały recyklingowe, 

- współorganizacja konkursu ekolog. „Szanuj energię, Chroń klimat” skierowanego do dzieci i młodzieży, wernisaż 
nagrodzonych prac pokonkursowych, organizacja dwudniowego Forum Euroregionów. 

 
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy” 
Współfinansowanie: UE, budżet państwa 

15 408,57 euro 22 946,00 euro 

12. 

Program dotacji dla osób fizycznych 
na zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii 

Udzielono dotacji 406 mieszkańcom Bielska-Białej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. 
 

Realizator: Urząd Miejski  
1 374 250,00 zł 1 374 250,00 zł 

13. 
Projekt „Sustainable European 
Biogas Environment (SEBE)”  

Cel projektu to podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie alternatywnych źródeł energii oraz wykorzystania 
biogazu. W ramach projektu przeprowadzono dwie Akcje Pilotażowe: świadomościową i koncepcyjną. W ramach Akcji 
Pilotażowej „Świadomość” przeprowadzono kampanię promocyjną biogazu, poprzez dystrybucję ulotek, stronę 
internetową, plakaty, billboardy. W ramach Akcji Pilotażowej „Koncept” zbadano opinię nt. biogazu wśród władz 
samorządowych powiatu bielskiego. Zorganizowano wizytę studyjną w biogazowni, warsztaty, konsultacje oraz sesje 
edukacyjne w szkołach. 
 
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Współfinansowanie: UE 

74 582,01 euro 127 683,47 euro 

14. Projekt „City_SEC”  

Celem projektu było wsparcie gmin powiatu bielskiego w przystępowaniu do inicjatywy Porozumienie Burmistrzów. Projekt 
CITY_SEC stanowił uzupełnienie działań miasta Bielska-Białej, które jako jedne z pierwszych w Polsce przystąpiło do tej 
inicjatywy. W ramach projektu opracowano Bazowe Interwencje Energii oraz przygotowano Plany Działań na Rzecz 
Zrównoważonej Energii.  
 
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Współfinansowanie: UE 

18 717,74 euro 
147 075,00 euro 

(lata realizacji: 
2010-2012) 

15. Projekt „ERASME”  

Celem projektu jest przeprowadzenie 50 audytów w MŚP w regionie. W ramach projektu prowadzone są dwustopniowe 
audyty, oceniające efektywność energetyczną przedsiębiorstw, jak również ich procesów produkcyjnych. W wyniku realizacji 
projektu 50 firm otrzyma raporty z audytów wstępnych, 20 firm otrzyma dodatkowo raporty z audytów szczegółowych. 
Projekt przewiduje także przygotowanie 10 wniosków o dofinansowanie działań poprawiających efektywność energetyczną 
przedsiębiorstw.  
 
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Współfinansowanie: UE 

24 380,84 euro 
95 525,00 euro 
(lata realizacji: 

2012-2014) 



  

PE-4: 
Stałe wdrażanie w gospodarce komunalnej nowoczesnych rozwiązań proekologicznych 

16. 
Program Ograniczenia Niskiej Emisji 
(PONE) 

Dokonano wymiany w 250 budynkach mieszkalnych (150 w 2012 r. oraz 100 w 2013 r.) starych nieekologicznych źródeł 
ciepła na nowoczesne urządzenia grzewcze spełniające kryteria ekologiczne wpływające na ograniczenie niskiej emisji  
w Bielsku-Białej.  
 
Realizator: Urząd Miejski  
Współfinansowanie: WFOŚiGW, środki mieszkańców (beneficjentów) 

2 866 357,20 zł 2 866 357,20 zł 

17. 
Program dotacji dla osób fizycznych 
na budowę przyłączy kanalizacyjnych 

Udzielono dotacji 1 439 mieszkańcom Bielska-Białej na budowę przyłączy kanalizacyjnych. 
 
Realizator: Urząd Miejski  

2 674 948,16 zł 2 674 948,16 zł 

18. 

Program dotacji dla osób fizycznych 
na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Udzielono dotacji 66 mieszkańcom Bielska-Białej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 

Realizator: Urząd Miejski  
202 000,00 zł 202 000,00 zł 

19. 

Program dotacji dla osób fizycznych 
na demontaż, transport i 
unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest 

Udzielono dotacji 91 mieszkańcom Bielska-Białej na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. 
 
 

Realizator: Urząd Miejski  

235 754,89 zł 235 754,89 zł 

18. 
Termomodernizacja placówek 
oświatowych w Bielsku-Białej 

Zakres realizowanych prac: docieplenie ścian, stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania, modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Prace realizowano  
w 9 obiektach. 
 

Realizator: Urząd Miejski 
Współfinansowanie: WFOŚiGW 

2 736 762,52 zł 
4 190 605,43 zł 
(lata realizacji: 

2011-2014)  

20. 

Projekt „Poprawa stanu gospodarki 
wodno-ściekowej w dzielnicach 
miasta Bielsko-Biała” 
 

Projekt polega na kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej Bielsko-Biała poprzez budowę 
rozdzielczego systemu kanalizacji sanitarnej, uzupełnioną o modernizację istniejących i budowę nowych odcinków 
wodociągów zlokalizowanych w obszarze budowy kanalizacji sanitarnej. 
Całkowita długość sieci kanalizacyjnej przewidzianej do wybudowania wynosi 143,5 km, całkowita długość sieci 
wodociągowej przewidzianej do wybudowania wynosi 8,5 km, zaś do wymiany 16,6 km. 
Działania inwestycyjne w ramach projektu są zlokalizowane w następujących dzielnicach miasta: Stare Bielsko, Komorowice 
Śląskie, Komorowice Krakowskie, Lipnik, Kamienica, Olszówka, Mikuszowice Śląskie. 
W latach 2012-2013 wybudowano 57 307 m sieci kanalizacyjnej, 2 603 sieci wodociągowej i zmodernizowano  9 150 m  sieci 
wodociągowej. 
 
Realizator: AQUA S.A. 
Współfinansowanie: UE 

35 645 873,97 zł 
(koszty kwalifikowane  

bez VAT) 

101 857 432 zł 
(lata realizacji: 

2007-2015)   

21. 

Modernizacja Istniejących Sieci 
Kanalizacyjnych metodami 
bezwykopowymi 

Modernizacja kanału ogólnospławnego w ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej metodą rękawa termoutwardzalnego na długości  
1 947 m, w ul. Sobieskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do ul. Piastowskiej metodą rękawa termoutwardzalnego  
na długości 436 m, w ul. Browarnej metodą rękawa termoutwardzalnego na długości 367 m. 
 

Realizator: AQUA S.A. 

1 807 389 zł 1 807 389 zł 

 



  

22. 

Modernizacja Istniejących Sieci 
Wodociągowych metodami 
bezwykopowymi 

Modernizacja metodą rękawa rurociągu stalowego DN 500 w ulicy Grażyńskiego na długości 1 793 m,  
magistrali Dn 400 od ulicy Lotniczej do Gościnnej na długości 1335 m 786 m   
 

Realizator: AQUA S.A. 

4 800 766 zł 4 800 766 zł 

23. 

Projekt „Budowa kompleksowego 
systemu gospodarki odpadami dla 
miasta Bielska-Białej i gmin powiatu 
bielskiego” 

Został zakończony trzeci etap projektu, w ramach którego zrealizowano budowę: 
- Sortowni odpadów o przepustowości 70 000 Mg/rok w systemie dwuzmianowym,  
- Kompostownię odpadów biodegradowalnych o możliwościach technicznych na poziomie min. 15 000 Mg/rok,  
- Magazyn odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych,  
- Magazyn surowców wtórnych wydzielonych w sortowni,  
- Stacje demontażu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 2 400 Mg/rok.  

Zakupiono również sprzęt niezbędny do pracy zakładu m.in. ładowarki (teleskopowe i kołową), samochody ciężarowe typu 
hakowiec, przerzucarkę do kompostu oraz sito mobilne do przesiewania kompostu. Zakład Gospodarki Odpadami oddano 
do użytku 29 maja 2012 r. W 2013 r. w ramach poszerzenia projektu zakupiono rozrywarkę worków na linię technologiczną 
w Sortowni. 
 
Realizator: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. 
Współfinansowanie: UE, WFOŚIGW 

10 041 246,95 zł  
 

87 285 576,47 zł 
(lata realizacji: 

2008-2013) 

24. 
Budowa nowego bloku 
ciepłowniczego w  Bielsku-Białej  

W Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała (EC1), należącym do TAURON Wytwarzanie powstał nowy blok ciepłowniczy  
o mocy elektrycznej 50 MWe i mocy ciepłowniczej 106 MWt. Blok został przekazany do eksploatacji 26 listopada 2013 r.  
Jest to jednostka kogeneracyjna, wybudowana z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii (BAT). Nowa jednostka 
charakteryzuje się wysokimi parametrami sprawnościowymi przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na środowisko 
naturalne. W porównaniu z jednostkami dotychczas pracującymi w mieście nowy blok ciepłowniczy będzie emitował  
o 90 proc. mniej dwutlenku siarki i prawie 25 proc. mniej dwutlenku węgla. Ponad 17-krotnie zmniejszy się emisja pyłu,  
a trzykrotnie tlenków azotu. Blok zaopatrzony jest w kocioł parowy fluidalny oraz turbinę przeciwprężną,  
dla skompensowania dobowych wahań obciążeń, szczególnie w okresie przejściowym sezonu grzewczego, wybudowano 
akumulator ciepła o pojemności użytkowej ok. 20 tys. m

3
. Dodatkowo dla zaspokojenia szczytowych potrzeb ciepłowniczych 

zamontowano dwa kotły szczytowe opalane olejem o łącznej mocy 76 MWt. 
Powstały blok ma kluczowe znaczenie dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej. Elektrociepłownia pokrywa prawie  
100 proc. zapotrzebowania mieszkańców miasta i okolic na energię elektryczną oraz ciepło. 
 
Realizator: Spółka TAURON 

- 
650 000 000,00 zł 

(lata realizacji: 
2011-20113) 

25. 
Modernizacja sieci cieplnych  
i węzłów cieplnych 

W ramach działań modernizacyjnych wymieniono 5,6 km (2,2 km w 2012 r., 3,4 km w 2013 r.) sieci na sieci preizolowane.  
 

Realizator: Therma Sp. z o.o. 
22 589 000 zł 22 589 000 zł 

26. Przyłącza odbiorców sieci cieplnych 
Wybudowano 1,08 km (0,4 km w 2012 r., 0,68 km w 2013 r.) sieci dla zasilania nowych odbiorców. 
 

Realizator: Therma Sp. z o.o. 
2 528 000 zł 2 528 000 zł 

 

 

 



  

PE-5: 
Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zielonych jako miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rekreacji i sportu 

27. 
Projekt: „Infrastruktura turystyczno-
rekreacyjna w Bielsku-Białej” 

Projekt był elementem projektu kluczowego “Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” oraz składał się 
z dwóch komponentów:  

- Zagospodarowanie stoków Dębowca:  
Budowa Ośrodka Narciarskiego na Dębowcu. Wykonano budynek stacji dolnej i stacji górnej, budynek techniczny,  
krzesełkową kolej linową (dł. 600 m), wyciąg orczykowy dla dzieci (dł. 84 m), parking na około 150 miejsc, przyłącza wody i 
kanalizacji, plac do gier zespołowych, plac zabaw wraz z ogrodzeniem, oczka wodne, park linowy wraz z ogrodzeniem. 
Zakupiono urządzenia do utrzymania stoku: ratrak wraz z osprzętem, quad terenowy,  odśnieżarkę gąsienicową, skuter 
śnieżny a także urządzenia siłowni terenowej, wyposażenie placu zabaw, sprzęt ogrodniczy, wyposażenie dla budynków 
stacji górnej i dolnej. 14 stycznia 2013 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie zagospodarowanych stoków.   

- Modernizacja pływalni START:  
Wykonano ogrodzenie akustyczne. Zamontowano zabezpieczenie palisady betonowej. 
 
Realizator: Urząd Miejski  
Współfinansowanie: UE 

26 856 929,43 zł 
54 678 339,65 zł 

(lata realizacji: 
2007-2013) 

28. 

Projekt „Zwiedzaj i wypoczywaj. 
Rewitalizacja Starówki  i Parku 
Słowackiego w Bielsku-Białej -  
etap II” 

Celem projektu było przeprowadzenie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w centrum Bielska-Białej (Bielska Starówka i 
Park Słowackiego) wraz z przystosowaniem ich do pełnienia nowych funkcji o znaczeniu: gospodarczym, społecznym, 
kulturalnym, turystycznym, rekreacyjnym oraz edukacyjnym. 

- Bielska Starówka: wykonanie platformy widokowej z częściowym odtworzeniem baszty przy ul. Krętej. Remont 
nawierzchni ul. Pankiewicza. Zagospodarowanie terenu przy ul. Orkana na ogólnodostępną zieleń parkową, 
zagospodarowanie terenu przy ul. Schodowej na ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną. 

- Park Słowackiego: przebudowa układu zieleni, ogrodzenia, elementów małej architektury, układu alejek 
spacerowych, placu zabaw, oświetlenia, pawilonu parkowego, nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz  
z trybuną ziemną, kanalizacji deszczowej oraz budowa zespołu fontann, parkingu dwupoziomowego (w miejscu 
istniejącego terenowego), sceny plenerowej. 

 
Realizator: Urząd Miejski  
Współfinansowanie: UE 

10 452 423,00 zł 
13 170 000,00 zł 

(lata realizacji: 
2007-2012) 

29. 
Budowa parku wypoczynkowego 
przy ul. Wyzwolenia 

Wykonanie robót rozbiórkowych, alejek spacerowych, schodów terenowych, zamontowanie sprzętu zabawowego, ławek, 
koszy na śmieci, uporządkowanie układu zieleni, budowa ogrodzenia placu zabaw i wykonanie bezpiecznych nawierzchni 
pod urządzeniami zabawowymi. 
 
Realizator: Urząd Miejski  

163 000,00 zł 553 000,00 zł 

30. 

Budowa parku rekreacyjno – 
wypoczynkowego  
ul. Skrzydlewskiego,   
ul. Spółdzielców 

Wykonanie projektu zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego i oświetlenia parku, umocnienie brzegów potoku, 
wykonanie alejek spacerowych, boiska sportowego, zakup i montaż sprzętu zabawowego, ławek i koszy, wysiew trawy, 
wykonanie bezpiecznych nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi, budowa części oświetlenia, posadzenie krzewów 
ozdobnych. 
 

Realizator: Urząd Miejski  

182 000,00 zł 1 015 000,00 zł 

 

 



  

31. 
Projekt „Miejski System Informacji  
w Bielsku-Białej” 

Projekt – Miejski System Informacji w Bielsku-Białej – polegał na wprowadzeniu w przestrzeń publiczną miasta elementów 
informacji skierowanych do turystów i mieszkańców, takich jak: tabliczki kierunkujące do atrakcji turystycznych miasta, 
zamieszczone na 331 słupkach oraz istniejących podporach, lampach itp., moduły historyczne – naścienne i wolnostojące –  
z wizualizacją historyczną obiektów, z tekstami w języku polskim i angielskim (137 szt.), tablice z planem obwarowań 
miejskich (2 szt.) oraz  podświetlane mapy – funkcjonalne i historyczne (10 szt.). Wyprodukowano i wyemitowano w TVP 
Katowice film promujący MSI oraz wydano ulotki promocyjne (nakład 15.000 szt.) i przewodnik „Zwiedzaj Bielsko-Białą. 
Trasy turystyczne” (nakład 15.000 szt.). 
 
Realizator: Urząd Miejski  
Współfinansowanie: UE 

1 491 797,89 zł 
2 332 162,31 zł 
(lata realizacji: 

2007-2012) 

32. 
Budowa Stadionu Miejskiego przy  
ul. Rychlińskiego 21 

W czerwcu 2012 r. rozpoczęła się budowa Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej. Pierwszy etap tej inwestycji obejmował 
wykonanie trybuny północnej obiektu. Do końca 2012 r. roku trybuna północna została wykonana w 60%. Jednocześnie 
realizowano pierwsze roboty na trybunach: południowej oraz wschodniej.  
W 2013 r. realizowano prace wykończeniowe na trybunie północnej oraz dalsze roboty budowlane na trybunie południowej 
z narożnikiem południowo – wschodnim. Prowadzono także zaawansowane roboty budowlane na trybunie wschodniej, 
gdzie rozpoczął się montaż konstrukcji widowni oraz zadaszenia tej części obiektu. W grudniu 2013 r. rozpoczęto wyburzanie 
tzw. „trybuny krytej” oraz pierwsze prace ziemne związane z budową trybuny zachodniej. Inwestycja realizowana jest 
etapowo, a jej zakończenie przewiduje się na grudzień 2014 r. 
 
Realizator: Urząd Miejski - Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

37 046 300,94 zł 
123 941 000,00 zł 

(lata realizacji: 
2008-2015) 

33. 
Modernizacja stadionu piłkarskiego 
przy ul. Młyńskiej 52 

Oświetlenie murawy boiska piłkarskiego, modernizacja części ogrodzenia zewnętrznego, poszerzenie stref bezpieczeństwa 
boiska piłkarskiego, montaż systemu wizyjnego. 
 
Realizator: Urząd Miejski - Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

506 051,83 zł 506 051,83 zł 

34. 
Modernizacja pływalni Panorama 
przy ul. M. Konopnickiej 5 

Modernizacja wieży skoków do wody, remont szatni i sanitariatów. 
 
Realizator: Urząd Miejski - Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

647 484,79 zł 647 484,79 zł 

PE-6: 
Dalsza rewitalizacja zabytkowej zabudowy centrum miasta 

35. 

Remont konserwatorski budynku 
plac św. Mikołaja 6 (Rewitalizacja 
Starówki – kwartał H) 

Zakres robót obejmował roboty ogólnobudowlane, w tym również adaptację poddasza na cele użytkowe: wykonanie nowej 
klatki schodowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę częściową podłóg i tynków, wymianę instalacji 
wewnętrznych, remontu dachu i elewacji, montaż kurtyn p.poż, wyposażenie p.poż, wyposażenie obiektu w transporter 
gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych. Podłączenie budynku do kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. 
 
Realizator: Urząd Miejski  

915 956,79 zł 
1 842 712,03 zł 
(lata realizacji: 

2008-2012) 

36. 

Remont konserwatorski budynku  
ul. Rynek 24 w zakresie dachu 
i elewacji (Rewitalizacja Starówki – 
kwartał D) 

Modernizacja budynku w zakresie dachu i elewacji obejmująca m.in: remont dachu wraz ze wzmocnieniem więźby 
dachowej, przemurowanie kominów ponad dachem, remont elewacji, wykonanie i montaż witryn z oświetleniem  
i kurtynami powietrznymi, wymiana okien, remont i konserwacja drzwi wejściowych, schodów zewnętrznych, wykonanie 
instalacji odgromowej. 
 
Realizator: Urząd Miejski  

652 738,95 zł 
673 722,95 zł 

(lata realizacji: 
2010-2013) 



1.2. Informacja o wartościach wskaźników ewaluacji osiągniętych dla priorytetu „Efektywność” 
 

Nazwa wskaźnika Źródło danych 

Wartości wskaźników 

2010 r.  
(bazowy) 

2012 r. 

Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców GUS 384,8 392,5 

Liczba osób na jedno mieszkanie GUS 2,60 2,55 

Budynki oddane do użytku GUS 394 339 

Mieszkania oddane do użytku GUS 570 611 

Powierzchnia lasów [ha] GUS 3 059,2 3 049,8 

Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych  
prawnie chroniona (obszary chronione) [ha] 

GUS 5 110,4 5 071,2 

Udział podatku dochodowego od osób fizycznych  
w dochodach własnych gminy [mln zł] 

Sprawozdanie  
z budżetu miasta 

172,2 191 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach [mln zł] GUS 1 030,9 1 049,6 

Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach [mln zł] GUS 11 817,8 13 474,5 

Wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca [zł] GUS 67 527 77 245,2 

Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca [zł] GUS 149 031 139 136 

Udział podatku dochodowego od osób prawnych w dochodach  
własnych gminy [mln zł] 

Sprawozdanie  
z budżetu miasta 

14,7 15,5 

Nakłady inwestycyjne gminy [mln zł] 
Sprawozdanie  

z budżetu miasta 
180,4 114,9 

Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej [%] GUS 95,1 95,2 

Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej [%] GUS 80,8 82 

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków [%] GUS 90,2 93,2 

Zużycie gazu z sieci na 1 mieszkańca [m
3
] GUS 219,6 195,5 

Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca [kWh] GUS 835,2 805,8 

Odpady wytworzone (z wyłączeniem odpadów komunalnych) [t] 
GUS 

BGO UM 
117,9 148,8 

Wielkość nakładów inwestycyjnych na rozwój infrastruktury sportowo – 
rekreacyjnej [mln zł] 

Sprawozdanie  
z budżetu miasta 

54,9 33,4 

Liczba użytkowników miejskiej bazy sportowo – rekreacyjnej KFT UM ok. 650 000 ok. 898 500 

Korzystający z noclegów na 1000 ludności GUS 450,64 477,5 

Liczba turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania GUS 19 19 

Wskaźniki intensywności ruchu turystycznego: 

 Schneidera  
(liczba turystów korzystających z noclegów, pomnożoną przez 100, przypadającą na 1000 
mieszkańców stałych) 

 Deferta i Baretje’a  
(liczba turystycznych miejsc noclegowych, pomnożoną przez 100, przypadającą na liczbę 
ludności miejscowej) 

 Charvata  
(relacja udzielonych noclegów do liczby stałych mieszkańców) 

GUS 

 
45,06 

 

 
47,75 

 

0,96 0,90 

1,01 0,91 

 
 
 



  

2. Priorytet „MOBILNOŚĆ” 
 
 
 
MISJA: 

 
„Wzrost wielowymiarowej aktywności ludności i poziomu jej uczestnictwa w procesach globalnych 

poprzez poprawę infrastrukturalnej spójności miasta i jego integracji z otoczeniem”. 

 

 
 
 
Cele strategiczne dla dziedziny priorytetowej „Mobilność”: 
 
 
CM-1: Bielsko-Biała miastem dostępnego, bezpiecznego, szybkiego i komfortowego systemu 

transportowego; 
 

CM-2:    Bielsko-Biała miastem rozbudowanej infrastruktury informacyjno – komunikacyjnej; 

 

CM-3:    Bielsko-Biała miastem społeczeństwa sieciowego; 

 

CM.4:    Bielsko-Biała miastem ludzi szybko adaptujących się do zmian na rynku pracy. 



2.1.  Informacja na temat realizacji przedsięwzięć strategicznych w ramach priorytetu „Mobilność” 
 
 

Lp. 

Nazwa zadania 
realizowanego w ramach 

przedsięwzięcia strategicznego 
Krótki opis realizacji rzeczowej zadania  

Koszty poniesione  
w latach  

2012-2013 

Koszt całkowity 
zadania 

PM-1: 
Rozwój i integracja miejskiego systemu infrastruktury transportowej 

1. 

Połączenie ul. Partyzantów (DW 942)  
z ul. Żywiecką (DK69) w Bielsku-Białej 
– Rozbudowa skrzyżowania  
ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz  
z budową mostu na rzece Białej oraz  
z połączeniem z ul. Broniewskiego 

Inwestycja obejmowała rozbudowę odcinka ul. 1-go Maja od rejonu skrzyżowania ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. PCK 
wraz z odwodnieniem, rozbudowę odcinka ulicy PCK od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do rejonu skrzyżowania  
z ul. Broniewskiego wraz z odwodnieniem, rozbudowę skrzyżowania ul. PCK z ul. Sempołowskiej w formie ronda 
turbinowego, rozbudowę skrzyżowania ul. PCK z ul. Broniewskiego w formie ronda turbinowego, budowę mostu drogowego 
oraz regulację rzeki Białej wraz z przebudową progu rzecznego, zabezpieczeniem istniejących murów oporowych wzdłuż 
rzeki, remontem istniejącego mostu na rzece Białej, przebudowę zjazdów publicznych i prywatnych, przebudowę 2 zatok 
autobusowych, rozbudowę ciągów pieszych, przebudowę ścieżki rowerowej, przebudowę sieci elektrycznej i oświetleniowej, 
teletechnicznej, wodociągowej, gazowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rzeki Białej. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 
Współfinansowanie: UE, budżet państwa 

19 780 140,53 zł 
24 520 144,03 zł 

(lata realizacji  
2008-2014) 

2. 

Przebudowa drogi krajowej 69  
na odcinku od ul. Górskiej  
do ul. Prostej 

Przebudowa DK69 ul. Żywiecka w Bielsku-Białej do parametrów klasy G o szerokości 7 m z obustronnymi chodnikami. 
Budowa zatok autobusowych, przebudowa mostu na potoku Straconka, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa 
istniejącej infrastruktury. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 
Współfinansowanie: UE 

10 249 252,25 zł 
21 029 768,68 zł 

(lata realizacji  
2011-2012) 

3. 

Rozbudowa ulicy Gościnnej  
od ul. Karpackiej  
do ul. Al. Armii Krajowej 

Przebudowa ulicy gminnej klasy L, poszerzenie jezdni do 6,6 m z dobudową obustronnych chodników oraz ścieżki 
rowerowej. Rozbudowa przepustów drogowych. Budowa zatok autobusowych oraz kanalizacji deszczowej. Przebudowa 
skrzyżowań. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

6 369 769,04 zł 
11 882 175,82 zł 

(lata realizacji  
2006-2012) 

4. 

Remont DK-52 na odcinku  
od ul. Stojałowskiego  
do ul. Wyzwolenia 

Remont ulicy z wymianą konstrukcji jezdni, budowa zatok autobusowych, chodników i zjazdów. Remont odwodnienia, 
modernizacja drogowej sygnalizacji świetlnej. Wykonanie oznakowania poziomego oraz wymiana oznakowania pionowego. 
Długość remontowanego odcinka 1030 m. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 
Współfinansowanie: budżet państwa 

8 252 039,39 zł 8 252 039,39 zł 

5. 

Przebudowa ul. Grażyńskiego  
na odcinku od ul. Kwiatkowskiego  
do ul. Mazańcowickiej  

Przebudowa ulicy Grażyńskiego w pełnej konstrukcji nawierzchni, warstwa ścieralna z SMA. Długość 1800 m, szerokość 7 m, 
wykonanie chodnika jednostronnego o szerokości 2 m, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustu pod ulicą 
Grażyńskiego. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 
Współfinansowanie: budżet państwa 

7 253 033,39 zł 7 253 033,39 zł 



  

6. 

Rozbudowa przejścia podziemnego 
pod ul. Piastowską włącznie  
z remontem drogi na odcinku  
od ul. Przybyły do ul. Mickiewicza 

Wykonanie izolacji, drenażu oraz płyt przejściowych, przebudowa podziemnej infrastruktury, przebudowa schodów, 
modernizacja odwodnienia obiektu, budowa szybów windowych wraz z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych, 
budowa nowych zadaszeń nad wejściami, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy Piastowskiej wraz z zatoką 
autobusową. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

5 429 238,92 zł 5 429 238,92 zł 

7. 

Przebudowa ulicy Sobieskiego –  
etap IVa na odcinku  
od ul. Międzyrzeckiej do ul. Regera  
wraz z przebudową mostu 

Przebudowa ulicy z podniesieniem parametrów do klasy Z 1x2 o szerokości 7,0 m i długości 623 m. Przebudowa skrzyżowań, 
budowa mostu w ciągu ulicy nad Potokiem Wapieniczanka, budowa odwodnienia ulicy i ciągów pieszych oraz zmiana 
organizacji ruchu.  
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

4 718 683,65 zł 
5 085 586,05 zł 

(lata realizacji  
2011-2012) 

8. 
Przebudowa ul. Waryńskiego  
i ul. Orkana  

Przebudowa odcinka ulicy Orkana od ulicy Słowackiego do ulicy Waryńskiego i cała ulica Waryńskiego. Zakres inwestycji 
obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę nawierzchni chodników oraz nawierzchni jezdni. 
 
Realizator: Miejskie Zarząd Dróg 

1 498 656,24 zł 

2 459 929,74 zł 
 

(lata realizacji  
2011-2014) 

9. 

Rozbudowa ul. Żywieckiej  
na odcinku od ul. Prostej  
do ul. Hebanowej - etap III 

Rozbudowa ulicy Żywieckiej do klasy G 1/2. Budowa kanalizacji deszczowej, wymiana konstrukcji nawierzchni, przebudowa 
kolidującej infrastruktury. Długość przebudowywanego odcinka 200 m. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

2 228 045,55 zł 
2 316 589,55 zł 

(lata realizacji  
2011-2012) 

10. 

Remont ciągu ulic: Plac Zwycięstwa, 
ul. 3-go Pułku Strzelców 
Podhalańskich i ul. Grunwaldzkiej  
na odcinku od ul. 3-go Pułku 
Strzelców Podhalańskich  
do ul. Kossaka 

Remont ciągu ulic: 
- Plac Zwycięstwa – korekta geometrii ronda, wymiana nawierzchni bitumicznej, wymiana nawierzchni  

na chodnikach, wjazdach, wymiana wpustów kanalizacji deszczowej, nawierzchnia SMA-2096m
2
. 

- ul. 3-go Pułku Strzelców Podhalańskich – wymiana pełnej konstrukcji nawierzchni, chodników, wpustów kanalizacji 
deszczowej. Długość ulicy 198 m 

-  ul. Grunwaldzkiej – wymiana pełnej konstrukcji jezdni, wymiana wpustów kanalizacji deszczowej. Długość 151 m. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

2 033 267,03 zł 2 033 267,03 zł 

11. 

Remont ul. Leszczyńskiej  
na odcinku od ul. Sempołowskiej  
do ul. Bora Komorowskiego 

Remont ulicy klasy Z 1/2 o szerokości zmiennej pomiędzy 7,3 m-8,6 m. Remont chodników, zjazdów oraz skrzyżowania. 
Długość remontowanego odcinka 637m. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

1 616 170,74 zł 1 616 170,74 zł 

12. 
Przebudowa ul. Skowronków  
wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lubelską 

Droga klasy L, długość odcinka 515 m, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, wykonanie chodników. Budowa kanalizacji 
deszczowej, szerokość ulicy 5m. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

1 065 647,97 zł 
1 120 997,97 zł 

(lata realizacji  
2011-2012) 

13. 
Rozbudowa ul. Reksia na odcinku  
od ul. Krakowskiej do schroniska 

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie poboczy. Długość odcinka 437m, szerokość 5,5m, klasa drogi D. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 
885 437,95 zł 948 877,95 zł 

14. 
Przebudowa ul. Św. Trójcy oraz  
ul. Cieszyńskiej-etap III 

Przebudowa ulic w pełnej konstrukcji o nawierzchni jezdni z kostki granitowej szarej, nawierzchnia chodników z płyt 
granitowych czerwonych płomieniowanych. Budowa odwodnienia, przebudowa oświetlenia. Długość odcinków ulicy 232 m 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

749 653,18 zł 767 508,68 zł 

 



  

15. 

Przebudowa przepustu drogowego 
P1 na potoku „Matus”  
w ciągu ul. Kusia 

Przebudowa konstrukcji nawierzchni o szerokości 6,5 m wraz z korektą niwelety, rozbiórka starego przepustu i budowa 
nowego przepustu ramowego o długości 12 m, wykonanie umocnienia skarp i dna potoku na wlocie i wylocie, budowa 
obustronnego chodnika na przepuście. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

666 894,94 zł 

732 699,94 zł 
(lata realizacji 

 2011-2012) 
 

16. 
Rozbudowa ul. Kolejowej w rejonie 
przepustów nr P2, P5 i P6 

Przebudowa przepustu P2 na Potoku Matus oraz P6 na Potoku Młynówka: przebudowa konstrukcji jezdni szerokość 3.5 m 
wraz z korektą niwelety, rozbiórka istniejących przepustów rurowych i budowa nowych przepustów ramowych o długości 
5,2 m, wykonanie odwodnienia liniowego, wykonanie umocnienia skarp i dna potoku w rejonie przepustów z koszy 
siatkowo-kamiennych. Przebudowa przepustu P5: przebudowa konstrukcji jezdni o szerokości 3,5 m, rozbiórka istniejącego 
przepustu i budowa nowego o długości 5m, wykonanie umocnienia skarp z koszy siatkowo-kamiennych. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

601 481,03 zł 
667 286,03 zł 
(lata realizacji  

2011-2012) 

17. 
Przebudowa ul. Bednarskiej  
od ul. Gościnnej do działki 460/20 

Przebudowa ulicy Bednarskiej do szerokości 5 m w pełnej konstrukcji nawierzchni włącznie ze zmianą profilu podłużnego. 
Przebudowa przepustu na potoku Kamienickim. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

447 495,98 zł 447 495,98 zł 

18. 
Budowa chodnika z kostki brukowej 
wzdłuż ul. Wyzwolenia 

Budowa kanalizacji deszczowej i pełnej konstrukcji chodnika z kostki betonowej włącznie z poszerzeniem jezdni. Długość 
budowanego odcinka 282 m. Budowa zatoki autobusowej w pełnej konstrukcji. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

423 406,07 zł 423 406,07 zł 

19. 
Przebudowa mostu na potoku 
Krzywa w ciągu ul. Towarowej 

Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu o szerokości 4,5 m i długości 10m na klasę obciążeniową 40T, 
rozbiórka i umocnienie koryta potoku Krzywa w obrębie prowadzonych robót, przebudowa istniejącej sieci kablowej, 
wykonanie robót drogowych na obiekcie i dojazdach. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 
Współfinansowanie: Bulten Polska S.A. 

319 419,19 zł 319 419,19 zł 

20. 
Przebudowa mostu na potoku 
Olszówka 

Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu o szerokości 6,5 m i długości 10 m na klasę obciążenia 40T, wykonanie 
umocnień brzegu i skarp w rejonie obiektu. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

297 800,80 zł 297 800,80 zł 

22. 
Remont ulicy Wandy na odcinku  
od ul. Michałowicza do ul. Reja 

Remont ulicy klasy D, wykonanie konstrukcji nawierzchni z betonu popiołowo-żużlowego, podbudowa z kruszyw łamanych, 
nawierzchnia z kostki betonowej, wykonanie chodników, zatok postojowych, przebudowa kanalizacji teletechnicznej oraz 
wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego oraz palisady betonowej. Długość odcinka 90 m. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

276 790,87 zł 276 790,87 zł 

23. Przebudowa ul. Sejmowej 

Wykonanie stabilizacji podłoża spoiwami hydraulicznymi oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokość 5 m, 
droga klasy D, długość 600 m, wykonanie przepustu. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

249 444,00 zł 249 444,00 zł 

24. 
Przebudowa przepustu drogowego 
na ul. Kamienickiej 

Rozbiórka istniejącego przepustu oraz budowa nowego przepustu skrzynkowego-klasa obciążenia "B"-40t, odtworzenie 
nawierzchni na przepuście, umocnienie brzegów rzeki koszami siatkowo-kamiennymi 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

143 119,00 zł 159 119,00 zł 



  

25. 
Przebudowa chodnika 
jednostronnego przy ul. Tuwima 

Budowa chodnika jednostronnego z odwodnieniem podskarpowym o długości 142 m. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Dróg 
138 804,89 zł 138 804,89 zł 

26. 
Przebudowa przepustu drogowego 
na ul. Odrzańskiej 

Rozbiórka istniejącego przepustu i wykonanie nowego przepustu ramowego o długości 10 m, umocnienie skarp koszami 
siatkowo-kamiennymi, odtworzenie nawierzchni jezdni ulicy Odrzańskiej w okolicach przepustu, wykonanie odwodnienia 
liniowego. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

68 880,00 zł 68 880,00 zł 

27. 
Uruchomienie nowych linii 
komunikacyjnych 

Uruchomiono nowe linie komunikacyjne: 
Nr 34 – relacji osiedle Polskich Skrzydeł – osiedle Złote Łany 
Nr 35 – relacji ul. Warszawska Dworzec L – ul. Warszawska Dworzec S przez Lipnik i Straconkę 
Nr 36 – relacji Czechowice-Dziedzice Proseat – ul. Dworcowa Poczta 
 

Realizator: Miejski Zakład Komunikacyjny 

2 927 000,00 zł 2 927 000 00 zł 

28. Wydłużenie linii komunikacyjnych 

Wydłużenie linii komunikacyjnych: 
Nr 3 - wybranymi kursami na odcinku osiedle Karpackie – Szpital Wojewódzki 
Nr 7 - w okresie od 01.11 do 30.04.2013 r.  na odcinku Kamienica – Hala Widowiskowa, w okresie od 01.05 do 31.10.2013 r.  

na odcinku Kamienica – Szyndzielnia 
Nr 13 - na odcinku Hałcnów Kościół – Krzemionki Witosa 
Nr 17 - na odcinku Krzemionki Witosa – Hałcnów Kościół 
Nr 24 - na odcinku Stare Bielsko – Wapienica Strażacka 
 
Realizator: Miejski Zakład Komunikacyjny 

356 000,00 zł 356 000,00 zł 

PM-2: 
System inteligentnego zarządzania ruchem drogowym 

29. 

Przygotowanie niezbędnej 
infrastruktury technicznej  
do montażu masztów do rejestracji 
przejazdu na czerwonym świetle  
na skrzyżowaniu Warszawska –  
3-go Maja – Piastowska  

Wykonanie zasilania, pętli indukcyjnych oraz fundamentów jako niezbędnych elementów infrastruktury technicznej  
do montażu masztów w którym umieszczone będzie urządzenie do rejestracji pojazdów na czerwonym świetle. 
 
 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

25 584,00 zł 25 584,00 zł 

30. 

Budowa sygnalizacji świetlnej  
na skrzyżowaniu ulic: Górska-Złoty 
Potok  

Budowa nowej sygnalizacji świetlnej w ramach uspokojenia ruchu w ciągu ulicy Górskiej-skrzyżowanie z ulicą Złoty Potok. 
Wykonanie zasilania, masztów oraz sygnalizatorów, a także przycisków dla pieszych oraz detektorów ruchu. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

67 342,50 zł 67 342,50 zł 

31. 

Modernizacja sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego-
Wyzwolenia 

Modernizacja sygnalizacji świetlnej polegająca na dostosowaniu osprzętu w tym sterownika sygnalizacji do obecnie 
obowiązujących parametrów technicznych a także prawnych. Wymiana źródeł zasilania z żarówek na typu LED, wykonanie 
niezależnego zasilania oraz wymiana masztów oraz sygnalizatorów, montaż detektorów ruchu-kamer oraz przycisków  
dla pieszych. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

177 531,44 zł 177 531,44 zł 

 



  

32. 

Modernizacja sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic: Andersa Armii 
Krajowej polegająca na aktualizacji 
projektu sygnalizacji świetlnej 
włącznie z wymianą sterownika 

Wykonanie pomiarów ruchu aktualizujących rzeczywistą sytuację ruchową na omawianym skrzyżowaniu włącznie  
z wykonaniem na tej podstawie projektu pracy sygnalizacji. Wymiana sterownika sygnalizacji na podstawie wcześniejszej 
aktualizacji programu sygnalizacji. Dostosowanie parametrów sterownika do obecnie funkcjonujących przepisów. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

27 244,50 zł 27 244,50 zł 

PM-3: 
Rozbudowa miejskiego systemu informacji elektronicznej i publicznych usług elektronicznych 

33. 
Projekt „Zintegrowana Platforma 
Obsługi Interesanta” 

Utworzenie Zintegrowanej Platformy Obsługi Interesanta pozwoliło na świadczenie usług na rzecz obywateli za pomocą 
różnych kanałów komunikacji, w tym telefonu, poczty elektronicznej, WWW, faxu, oraz wdrożenie szeregu aplikacji,  
tzw. eUsług. Celem budowy jednolitej platformy głosowej jest utworzenie systemu, który skróci obsługę interesanta oraz  
w radykalny sposób poprawi komunikację pomiędzy jednostkami budżetowymi Urzędu Miasta. 
 

Realizator: Urząd Miejski  
Współfinansowanie: UE 

1 462 832,85 zł 1 522 832,84 zł  

34. 

Projekt „Budowa sieci 
szerokopasmowej dla miasta  
Bielska-Białej” 

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN poprzez budowę 
miejskiej sieci otwartej dla wszystkich operatorów. Celem ogólnym jest dostosowanie poziomu wykorzystania kapitału 
ludzkiego, potencjału infrastrukturalnego kultury wysokiej, szkolnictwa wyższego i oświaty oraz rozwoju sfery badań 
i transferu technologii do statusu miasta i jego aspiracji rozwojowych. 
 

Realizator: Urząd Miejski  
Współfinansowanie: UE 

19 676 246,90 zł 
25 385 309,64 zł 

(lata realizacji: 
 2012-2014) 

35. Projekt „Beskidy na widelcu” 

Promocja dziedzictwa kulinarnego pogranicza polsko-słowackiego (w tym miasta Bielska-Białej) poprzez zastosowanie 
technologii informatycznych. W ramach projektu opracowana zostanie aplikacja mobilna na urządzenia elektroniczne: 
smartfony, tablety itp. – prezentująca punkty gastronomiczne oferujące dania kuchni regionalnej. Aplikacja będzie dostępna 
bezpłatnie do użytku zarówno mieszkańców jak i turystów. 
 

Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Współfinansowanie: UE 

9 663,61 euro 
37 828,00 euro 
(lata realizacji:  

2013-2014) 

36. 
Zakup stacjonarnych automatów  
do sprzedaży biletów autobusowych 

Zakup i montaż 17 szt. stacjonarnych automatów wraz z centralnym systemem informacyjnym do zarządzania automatami 
biletowymi 
 

Realizator: Miejski Zakład Komunikacyjny 

1 931 791,98 zł 1 931 791,98 zł 

37. 

Integracja i rozwój informatycznych 
systemów zarządzania oświatą  
w Mieście Bielsko-Biała 

Zakup i wdrożenie oprogramowania: 
- Dziennik elektroniczny dla części szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. 
- Moduł Obsługi Żywienia i Odpłatności dla przedszkoli miejskich. 
- Moduł Zarządzania Majątkiem Oświatowym dla Miejskiego Zarządu Oświaty i podległych jednostek oświatowych. 

 

Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 

216 377,74 zł 216 377,74 zł 

38. 

Wdrożenie nowego systemu 
informatycznego w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) 

Wprowadzenie do systemu danych dotyczących wszystkich klientów ZGM, celem umożliwienia klientom w przyszłości 
zdalnego dostępu do danych dotyczących ich lokalu (np. danych rozliczeniowych za media). 
 

Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

164 841,60 zł 
437 486,49 zł 

(lata realizacji:  
2010-2013) 



  

PM-4: 
Sieciowanie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej 

39. 
Projekt „Śląski System Informacji 
Turystycznej” 

Liderem Projektu jest Śląska Organizacja Turystyczna, a partnerem Stowarzyszenie „Region Beskidy”. Celem projektu jest 
utworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej w skali regionu, obejmującego zintegrowaną sieć punktów 
informacji turystycznej, platformy informatyczne i bazy danych, stworzenie systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych 
turystycznie i wydanie oraz dystrybucję bezpłatnych materiałów informacyjno – promocyjnych. Działania projektowe: 

- wyposażenie 34 istniejących i 33 nowopowstałych punktów informacji turystycznej wraz z oznakowaniem, 
- instalacja i uruchomienie 101 infokiosków – interaktywnych punktów informacyjnych,  
- drogowe oznakowanie 193 atrakcji turystycznych województwa śląskiego, 
- opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych (847 tys. egzemplarzy), 
- rozbudowa portalu www.slaskie.travel, 
- wdrożenie nowych technologii internetowych, w tym: platformy społecznościowej, systemu komunikacji SMS, 

forum, galerii zdjęć, badania opinii, wirtualnych wycieczek, 
- wyposażenie punktów informacji turystycznej w GPS i audio przewodniki. 

 

Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy”  
Współfinansowanie: UE 

6 710 571,41 zł 
14 530 000,00 zł 

(lata realizacji:  
2010-2013) 

40. 
Projekt „Biznes bez granic” 
 

Projekt zakłada nawiązanie współpracy pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą po obu stronach polsko-
słowackiej granicy, jak również przedsiębiorcami poszukującymi kontaktów zagranicznych lub zamierzającymi podjąć 
działalność gospodarczą. 
W ramach projektu do użytku przedsiębiorców oddana została platforma internetowa umożliwiająca nawiązanie kontaktów 
biznesowych pomiędzy polskimi i słowackimi przedsiębiorcami. Platforma ma formę Interaktywnego Forum Poszukiwania 
Partnerów, które jest narzędziem służącym do aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych. W ramach projektu 
opracowywany jest przewodnik po Podbeskidziu skierowany do słowackich przedsiębiorców, organizowane są bezpośrednie 
spotkanie polskich i słowackich przedsiębiorców w Preszowie oraz wizyta studyjna przedsiębiorców słowackich na terenie 
Podbeskidzia. 
 

Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Współfinansowanie: UE 

9 514,40 euro 
38 749,00 euro 
(lata realizacji: 

 2013-2014) 

41. 
Projekt BATCo („Baltic Adriatic 
Transport Cooperation “)  

W realizacji projektu uczestniczyli przedstawiciele krajów leżących na trasie korytarza transportowego od Morza 
Adriatyckiego do Bałtyku. Celem projektu było efektywne zarządzanie potencjałem logistycznym na trasie tego korytarza. 
Przeprowadzono analizę potencjału logistycznego obszarów wzdłuż korytarza, analizę możliwości i zakresu rozwoju metod 
wspólnego zarządzania oraz zainicjowano współpracę pomiędzy centrami logistycznymi z poszczególnych krajów 
partnerskich leżących na trasie korytarza. ARR S.A. przystąpiła do partnerskiej Sieci Punktów Kontaktowych, która będąc 
siecią międzynarodową ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów 
gospodarczych w obszarze korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk.  
 

Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Współfinansowanie: UE 

56 643,81 euro 
114 260,15 euro 

(lata realizacji:  
2012-2013) 

 

 

 



  

42. 
Festiwal Miast Partnerskich – 
„Poznajmy się” 

Cykliczne przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców Bielska-Białej z udziałem gości z zagranicy m.in.: z Francji, Niemiec, 
Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, obejmujące imprezę plenerową na Rynku w Bielsku-Białej wraz z występami zespołów 
muzycznych krajowych i zagranicznych oraz spotkania z przedstawicielami miast partnerskich celem wymiany doświadczeń  
i omówienia współpracy bieżącej oraz przyszłej. 
 
Realizator: Urząd Miejski  

200 000,00 zł 200 000,00 zł 

43. 

Wymiana sportowa miasta Bielska-
Białej z miastem partnerskim 
Wolfsburg (Niemcy) 

Współpraca objęła następujące przedsięwzięcia: 
- udział sportowców z Bielska-Białej w zawodach lekkoatletycznych oraz maratonie w Wolfsburgu,  
- udział sportowców z Wolfsburga w Biegu Fiata oraz w Mityngu Lekkoatletyczny Beskidianthletic w Bielsku-Białej. 
 

Realizator: Urząd Miejski  

25 358,16 zł 25 358,16 zł 

44. 

Projekt „Bielsko-Biała w Euroregionie 
Beskidy- aktywny wypoczynek. 
Kontynuacja”  

Projekt zawierał opracowanie i wykonanie nowoczesnego, wielofunkcyjnego, modułowego stoiska targowo-promocyjnego 
miasta, które w ramach projektu jest wykorzystywane na krajowych imprezach targowych. Projekt zakładał także wydanie 
15 tys. map Euroregionu Beskidy oraz przewodnika turystycznego po Euroregionie Beskidy. 
 

Realizator: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Miejskie Centrum Informacji Turystycznej  
Współfinansowanie: UE, budżet państwa  

171 544,02 zł 171 544,02 zł 

45. 

Projekt „Partnerstwo na rzecz 
promowania ruchu turystycznego 
Žilina – Bielsko-Biała” 
 

BBOSiR/MCIT był partnerem projektu realizowanego przez Miasto Żylina, którego głównym celem jest rozwój współpracy 
transgranicznej miast opartej na kulturowej spójności miedzy ludźmi i społecznościami, wzmożenie ruchu turystycznego.  
W ramach projektu odbyły się przedsięwzięcia, w których wzięli udział przedstawiciele miasta Żyliny: study tour  
po Bielsku-Białej, spotkania konsultacyjne, opracowani i dystrybucja materiałów promocyjnych o Bielsku-Białej.  
 
Realizator: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Miejskie Centrum Informacji Turystycznej; Współfinansowanie: UE 

- - 

46. 
Projekt  „Poznawaj Beskidy  
po obu stronach granicy”  

Głównym założeniem projektu było zachęcenie turystów do uprawiania turystyki na pograniczu polsko-czeskim. 
BBOSiR/MCIT był partnerem projektu realizowanego przez Beskydské Informační Centrum z Frydka-Mistka. Do zadań 
polskiego partnera należało pomoc organizacyjna przy przeprowadzeniu działań promocyjnych. 
 

Realizator: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Miejskie Centrum Informacji Turystycznej; Współfinansowanie: UE 

- - 

47. 

Projekt„Utrzymanie i rozwój izbowej 
sieci transgranicznej współpracy – 
mobilny punkt informacyjny” 

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego polsko-słowackiego pogranicza poprzez realizację 
działań służących wypracowaniu wysokiej jakości współpracy transgranicznej, w szczególności w obszarze biznesowym. 
Główne zrealizowane działania: seminaria, warsztaty, międzynarodowa konferencja, mobilny punkt informacyjny  
dla zainteresowanych współpracą transgraniczną, specjalne polsko-słowackie wydanie „Magazynu Przedsiębiorcy”. 
 

Realizator: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu; Współfinansowanie: UE, budżet państwa 

92 903,99 zł 
29 518,25 euro 
(lata realizacji:  

2013-2014) 

48. 

Projekt „Przemysłowy klaster 
technologiczny – pro-gospodarczy 
rozwój transgranicznej polsko-
słowackiej sieci innowacji i nowych 
technologii” 
 

Projekt realizowany był w partnerstwie przez: Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, słowacki Uniwersytet 
Techniczny w Żylinie oraz słowacką organizację pozarządową - CEIT n.o, w Żylinie. Celem ogólnym projektu była 
intensyfikacja naukowej współpracy sieciowej pomiędzy partnerami, m.in. w temacie poprawy bezpieczeństwa 
eksploatacyjnego oraz stworzenie technologicznego klastra przemysłowego promującego wykorzystanie innowacyjnego 
systemu pomiaru bezpieczeństwa konstrukcji wielkogabarytowych – infrastrukturalnych oraz przemysłowych (np. mostów,  
hal przemysłowych, magazynów) na pograniczu polsko-słowackim.   
 

Realizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna; Współfinansowanie: UE 

- 
158 780 euro 

(lata realizacji: 
2011-2013) 



  

49. 

Projekt „Program przygotowania 
zawodowego specjalistów-liderów 
transferu innowacji i nowoczesnych 
technologii do firm na pograniczu 
polsko-czeskim” 

Przedsięwzięcie realizowane było wspólnie przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz VSB 
Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava). Projekt obejmował partnerskie 
działania edukacyjne i naukowe, rozwijające współpracę w sferze innowacji pomiędzy kadrą dydaktyczno-naukową 
(wymiana doświadczeń) oraz studentami obu uczelni, jak również firmami działającymi na pograniczu polsko-czeskim.  
 
Realizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna 
Współfinansowanie: UE 

- 
434 650,47 euro 

(lata realizacji: 
2011-2013) 

50. 

Projekt „Innowacyjny model 
współpracy pomiędzy uczelniami 
wyższymi i przedsiębiorstwami, 
oparty na systemie wdrażania 
nowych technologii” 

Projekt oparty o nowatorską metodę pozwalającą na wsparcie firm we wdrażaniu nowych technologii maszyn  
i urządzeń. W realizację przedsięwzięcia zaangażowane są: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej wraz  
z partnerami słowackimi: Uniwersytetem Technicznym w Żylinie oraz organizacją pozarządową CEIT n.o. w Żylinie. 
Najistotniejsze cele szczegółowe projektu obejmują: upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy uczelni wyższych 
z firmami w sferze B+R, wzrost liczby usług B+R realizowanych przez wyższe uczelnie na rzecz firm, wzrost liczby 
przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z uczelniami wyższymi, wzrost zainteresowania kadry naukowej uczelni 
świadczeniem usług B+R, adaptację i dalsze rozwijanie w warunkach polskich dobrych praktyk wyniesionych ze słowackiego 
modelu współpracy z sektorem nauki. 
 
Realizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna 
Współfinansowanie: UE 

- 
ok. 1 200 000 zł 

(lata realizacji: 
2012-2014) 

PM-5: 
Budowa platformy wspólnot lokalnych w obszarze funkcjonalnym Podbeskidzie 

51. 

Koordynowanie prac 
przygotowawczych Subregionu 
Południowego do nowego okresu 
programowania Unii Europejskiej 
2014 – 2020 

Od 2012 r. w Subregionie Południowym Województwa Śląskiego trwają prace przygotowawcze do nowego okresu 
programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Prace koordynuje Lider Subregionu – Miasto Bielsko-Biała. Efektem 
prac będzie wyznaczenie najistotniejszych kierunków działań, które przy udziale środków unijnych przyczynią się do rozwoju 
Subregionu Południowego. W 2013 r. powstał projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 
wraz ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014 -2020. W ramach spotkań i warsztatów  
z przedstawicielami gmin z Subregionu wypracowano listy projektów możliwych do dofinansowania w ramach nowego 
okresu programowania UE. 
 
Realizator: Urząd Miejski  

- - 

52. 

Projekt „Program Rozwoju 
Subregionu Południowego 
Województwa Śląskiego/Plan 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych celem wzmocnienia 
współpracy między JST koniecznej  
do realizacji wspólnych działań na 
obszarze funkcjonalnym” 

Zakres rzeczowy projektu związany jest z przygotowaniem dokumentów programowych oraz wstępnych studiów 
wykonalności dla projektów planowanych do dofinansowania w okresie programowania 2014-2020, przez jednostki 
samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (41 jednostek) tj.: 
1. Opracowanie Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Planu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych 2014-2020. 
2. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) zintegrowanego projektu pn. Rewitalizacja 
przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego. 
3.  Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) przedsięwzięcia. 
w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego. 
4. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia 
ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego. 
 

Realizator: Urząd Miejski; Współfinansowanie: UE, budżet państwa 

65 190,00 zł 
1 744 000,00 zł 
(lata realizacji:  

2013-2014) 



  

53. 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej (OWES) Subregionu 
Południowego” 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) obejmuje swym zasięgiem działania prowadzone na terenie powiatu:  
bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielska-Białej. OWES ma na celu wielopoziomową i wieloetapową pomoc 
dla podmiotów sektora ekonomii społecznej, a także dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie tworzenia 
spółdzielni socjalnych. Wzmocnienie kompetencji podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni 
socjalnych i innych) odbywa się w następujących obszarach wsparcia: doradztwo (z zakresu pozyskiwania źródeł 
finansowania, prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego/działalności gospodarczej, zarządzanie organizacją  
i personelem, aspekty prawne, marketingowe i księgowe prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej), szkolenia dotyczące 
założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, zarządzania finansami i personelem, 
poszukiwaniem źródeł finansowania, księgowości, pakiety (prawne, księgowe, marketingowe) na rzecz podmiotów ekonomii 
społecznej oraz usługi animacyjne. 
 

Realizator: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości; Współfinansowanie: UE 

- 3 719 377,90 zł 

54. 

Utworzenie wspólnego systemu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi dla Subregionu 
Południowego  

W okresie od grudnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. Gmina Bielsko-Biała podpisała z 7 gminami powiatu bielskiego (Kozy, 
Szczyrk, Jaworze, Jasienica, Porąbka, Buczkowice, Wilkowice) porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała 
realizacji zadania polegającego na budowie, utrzymaniu i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. W ramach porozumienia ww. gminy zobowiązały się do wspólnej z Gminą Bielsko-Biała gospodarki odpadami 
komunalnymi, której elementem jest kierowanie całego strumienia odpadów komunalnych z terenu gmin powiatu 
bielskiego do Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej, w zamian za przejęcie przez Gminę Bielsko-Biała 
ustawowego obowiązku budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych należącej do 
ZGO S.A. 
 

Realizator: Urząd Miejski  

- - 

55. 

Współpraca Miasta Bielska-Białej  
z Gminami Wilkowice i Jaworze  
w zakresie ustalania wysokości  
i zatwierdzania taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków  

Realizacja porozumień w sprawie wykonania zadań publicznych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków przez przedsiębiorstwo „AQUA”  S.A. w Bielsku-Białej na obszarze Gminy Wilkowice oraz Jaworze.  
Zgodnie z zawartym porozumieniem taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
na obszarze Gminy Bielsko-Biała oraz Gminy Wilkowice oraz Jaworze będą identyczne. 
 

Realizator: Urząd Miejski 

- - 

PM-6: 
Rozwój systemu przekwalifikowań zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem  przeciwdziałania wykluczeniu ze społeczeństwa informacyjnego 

56. 

Projekt „Dostęp do Internetu  
oknem na świat”  
 

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną 
(z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym) z terenu 
Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Od lipca 2013 r. uczestnicy projektu korzystają z bezpłatnego 
Internetu. 
 

Realizator: Urząd Miejski; Współfinansowanie: UE, budżet państwa 

857 402,01 zł 
1 030 577,00 zł 
(lata realizacji: 

 2012-2015) 

57. 
Projekt „Startuj, pracuj” –   
szkolenia 

Organizacja szkoleń zawodowych, w celu uzyskania uzupełnienia, zmiany lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, takich jak: operator sprzętu ciężkiego, kierowca wózków 
jezdniowych, spawanie różnymi metodami, kierowca samochodu ciężarowego, obsługa komputera i Internetu. W okresie 
2012 -2013 szkoleniami objęto ogółem: 487 osób, w tym 278 osób z Bielska-Białej. 
 

Realizator: Powiatowy Urząd Pracy; Współfinansowanie: UE, Fundusz Pracy, PFRON 

1 300 914,13 zł 1 300 914,13 zł 



  

58. 
Projekt „Startuj, pracuj” –  
staże 

Finansowanie organizacji staży przeznaczonych dla osób zarejestrowanych w PUP będących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy oraz osób bezrobotnych w wieku do 27 roku życia, które znajdują się w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia 
szkoły wyższej. Celem stażu jest nabywanie praktycznych umiejętności w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy.  
W omawianym okresie tą formą wsparcia objęto 1019 osób, w tym 556 osób z Bielska-Białej. 
 

Realizator: Powiatowy Urząd Pracy; Współfinansowanie: UE, Fundusz Pracy, PFRON 

7 072 534,26 zł 7 072 534,26 zł 

59. 
Projekt „Startuj, pracuj” – środki na 
podjęcie działalności gospodarczej 

Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 6-krotność 
przeciętnego wynagrodzenia. Ta forma wsparcia w latach 2012-2013 umożliwiła ogółem 550 osobom zarejestrowanym  
w PUP rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym z Miasta Bielsko-Białej 327 osobom zarejestrowanym w PUP. 
 

Realizator: Powiatowy Urząd Pracy; Współfinansowanie: UE, Fundusz Pracy, PFRON 

11 610 635,71 zł 11 610 635,71 zł 

60. 

Projekt „Startuj, pracuj” – refundacja 
kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy  
dla skierowanego bezrobotnego 

Refundacja przedsiębiorcom wydatków poniesionych na utworzenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,  
w wysokości nieprzekraczającej 6-krotność (w przypadku środków PFRON 15-krotność) przeciętnego wynagrodzenia.  
Ta forma wsparcia, w latach 2012-2013, umożliwiła zatrudnienie, na okres 24 miesięcy (w przypadku środków PFRON  
36 miesięcy) ogółem 138 osób zarejestrowanych w PUP, w tym 78 osób z Bielska-Białej. 
 

Realizator: Powiatowy Urząd Pracy; Współfinansowanie: UE, Fundusz Pracy, PFRON 

3 004 211,61 zł 3 004 211,61 zł 

61. 

Dofinansowanie studiów 
podyplomowych osób 
zarejestrowanych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy 

Dofinansowanie koszty studiów podyplomowych osób zarejestrowanych w PUP, w celu podniesienia ich kwalifikacji 
zawodowych oraz zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.  
W latach 2012-2013 tą formą wsparcia objęto 54 osoby, w tym 35 osób z Bielska-Białej. 
 
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy; Współfinansowanie: Fundusz Pracy 

148 746,68 zł 148 746,68 zł 

 



2.2. Informacja o wartościach wskaźników ewaluacji osiągniętych dla priorytetu „Mobilność” 
 

Nazwa wskaźnika Źródło danych 

Wartości wskaźników 

2010 r.   
(bazowy) 

2012 r. 

Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych  
na 1000 mieszkańców 

GUS 454 490 

Wielkość nakładów inwestycyjnych na rozbudowę systemu 
transportowego miasta [mln zł] 

Sprawozdanie  
z budżetu miasta 

74,1 41,9 

Ilość miejsc na miejskich parkingach zorganizowanych MZG 1225 1201 

Liczba osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego MZK 25 272 831 
25 205 000 

24 791 727: 
2013 r. 

Wypadki śmiertelne w ruchu drogowym  
na 100 000 mieszkańców 

GUS 5,71 4,59 

Wielkość nakładów na rozwój e-administracji [mln zł] 
Sprawozdanie  

z budżetu miasta 
2,5 3,9 

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego GUS 523 572 

Wielkość nakładów na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w ramach realizowanych projektów miejskich [tys. zł] 

BD UM 
INF UM 

1 356,9 184 

Udział pracujących w ludności wieku produkcyjnego [%] GUS 58,38 63,23 

Liczba bezrobotnych GUS 5 720 
6 564 

6 277: 2013 r. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego [%] GUS 6,0 
6,7 

6,4: 2013 r. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [zł] GUS 3 379,20 3 576,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. Priorytet „ZDROWOTNOŚĆ” 

 
 

 
MISJA: 

 
„Poprawa jakości i powiększanie swobody wyboru usług publicznych poprzez wdrażanie innowacji 

technologicznych i produktowych”. 

 
 
 
 
Cele strategiczne dla dziedziny priorytetowej „Zdrowotność”: 
 
 

CZ-1: Bielsko-Biała miastem oferującym wielość opcji wyboru publicznych usług zdrowotnych; 

 

CZ-2: Bielsko-Biała miastem o wysokim poziomie odporności na zagrożenia ekologiczne; 

 

CZ-3: Bielsko-Biała miastem stale rozwijającym swój kapitał społeczny; 

 

CZ-4: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne możliwości pracy. 



3.1.  Informacja na temat realizacji przedsięwzięć strategicznych w ramach priorytetu „Zdrowotność” 

 
 

Lp. 

Nazwa zadania  
realizowanego w ramach 

przedsięwzięcia strategicznego 
Krótki opis realizacji rzeczowej zadania 

Koszty poniesione  
w latach 

2012-2013 

Koszt całkowity 
zadania 

PZ-1: 
Rozbudowa miejskiego systemu profilaktyki zdrowotnej 

1. 
Realizacja programów 
profilaktycznych 

Realizacja programów profilaktycznych w kierunku: 
- chorób układu krążenia – ogółem przebadano 5 800 mieszkańców Bielska-Białej w wieku 30-60 lat, 
- raka prostaty – ogółem przebadano 3 800 mężczyzn mieszkańców Bielska-Białej w wieku powyżej 50 roku życia, 
- raka jajnika - ogółem przebadano 3 800 kobiet mieszkanek Bielska-Białej w wieku powyżej 40 roku życia, 
- nowotworów płuc i gruźlicy płuc - ogółem przebadano 2 287 mieszkańców Bielska-Białej w wieku 40-65 lat. 

 
Realizator: Urząd Miejski  

359 676,23 zł 359 676,23 zł 

2. 

Upowszechnienie wiedzy na temat 
zdrowia i propagowanie zdrowego 
stylu życia, w tym: współpraca  
z lokalnymi środkami masowego 
przekazu 

Organizacja 23 audycji przygotowanych z udziałem specjalistów nauk medycznych i innych oraz prowadzenie dyżurów 
telefonicznych. Ponadto osoby te przygotowywały artykuły związane z tematyką audycji, które następnie 
rozpowszechniane były wśród mieszkańców miasta za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego oraz 
Magazynu Samorządowego „W Bielsku–Białej”. 
 
Realizator: Urząd Miejski  

53 314,00 zł 53 314,00 zł 

3. 

Realizacja działań z zakresu zdrowia 
psychicznego 
 

Dofinansowanie działań skierowane do podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”, 
Środowiskowego Centrum Pomocy, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”, Domu Pomocy Społecznej 
dla Przewlekle Chorych, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”. Wydane 
został także „Informator dla osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi”. Zorganizowane zostały  
3 audycje radiowe z zakresu problematyki chorób psychicznych z udziałem lekarza psychiatry oraz przygotowane zostały  
3 artykuły o tej tematyce, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Magazynie 
Samorządowym „W Bielsku-Białej”. 
Ponadto w 2012 r. Miasto Bielsko-Biała wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii pn. „Co czwarty z nas” sprzyjającej 
postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałającej dyskryminacji i stygmatyzacji osób z problemami zdrowia 
psychicznego. 
 
Realizator: Urząd Miejski  

152 582,60 zł 152 582,60 zł 

4. 

Realizacja „Środowiskowego 
programu wychowania zdrowotnego 
w szkole” 

Program systematycznej edukacji zdrowotnej ucznia, opracowany przez Katedrę i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego 
Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Z inicjatywy Gminy Bielsko-Biała program jest realizowany  
od 1999 r. Zasadnicza część programu realizowana była w formie lekcji wychowania zdrowotnego, obejmujących 
następujące zakresy tematyczne: promocja zdrowia, życie w rodzinie, zdrowie psychiczne, życie bez nałogu, zdrowy styl 
odżywiania, bezpieczeństwo w codziennym życiu, higiena osobista i higiena otoczenia, ruch w życiu człowieka.  
W latach 2012-2013 program był kontynuowany w 10 szkołach z terenu Bielska-Białej – w 110-124 klasach. 
 
Realizator: Urząd Miejski  

86 567,66 zł 86 567,66 zł 



  

5. 

Zorganizowanie konkursu 
plastycznego propagującego zdrowy 
styl życia, dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu Bielska-
Białej 

Konkurs organizowany jest od 1996 r. W latach 2013-2013 obejmował 2 tematy: „Papierosy szkodzą zdrowiu”  
(dla uczniów klas I-III) oraz „Narkotykom – STOP!” (dla uczniów klas IV-VI). Prace laureatów konkursu, a także część prac  
z ogółu nadesłanych, zostały umieszczone na wystawie pokonkursowej w Książnicy Beskidzkiej. Prace, które zajęły 
pierwsze miejsca, zostały powielone i w formie plakatów były rozpowszechniane na terenie miasta – w szkołach, 
placówkach lecznictwa otwartego i zamkniętego, w autobusach MZK i in. Okazją do rozpowszechnienia plakatów  
był Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii oraz Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. 
 

Realizator: Urząd Miejski  

19 156,72 zł 19 156,72 zł 

6. 

Zlecenie organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, realizacji zadań 
publicznych z zakresu ochrony  
i promocji zdrowia 

Zostały przeprowadzone otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała  
z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. Ustalono 
następujące zadania priorytetowe w tym obszarze: „Prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych 
działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych” oraz „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób 
przewlekle oraz terminalnie chorych”.  
 
 

Realizator: Urząd Miejski  

247 168,09 zł 247 168,09 zł 

7. 

Projekt „Aktywne Beskidy – 
promocja sportu na pograniczu  
polsko – słowackim” 

Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży oraz dorosłych mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego w inicjatywy 
sportowe.  
Działania projektowe: 

- regaty na Jeziorze Żywieckim, 
- marsz nordic walking w Bielsku-Białej, 
- gadżety i ulotki promujące zdrowy styl życia, 
- organizacja zawodów Lekkoatletycznych Dzieci i Młodzieży o Puchar Euroregionu Beskidy, 
- organizacja akcji „Beskidzka Kropla Krwi”, 
- turniej samorządowców w piłce siatkowej w Szczyrku, 
- spotkanie samorządowców, konferencja zamykającej projekt. 

 

Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy”; Współfinansowanie: UE, budżet państwa 

14 117,35 euro 20 010,25 euro 

PZ-2: 
Restrukturyzacja miejskiego systemu usług medycznych 

8. 

Utworzenia nowego samodzielnego 
publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą: Beskidzkie 
Centrum Onkologii – Szpital Miejski 
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 

Z dniem 1 marca 2012 r. nastąpiło połączenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej z Beskidzkim Centrum 
Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej i utworzenie z nich Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 
 

Realizator: Urząd Miejski  

- - 

9. 
Rozwój opieki długoterminowej  
i medycyny paliatywnej 

W wyniku modernizacji obiektu przy ul. E. Plater 17 została poszerzona działalność funkcjonujących w strukturze 
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej: Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego o 22 łóżka (obecnie posiada łącznie 52 łóżka), a także Oddziału Medycyny Paliatywnej o 14 łóżek (obecnie 
posiada łącznie 20 łóżek). Ponadto w obiekcie prowadzona jest w formie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Poradnia 
Medycyny Paliatywnej i Poradnia Leczenia Bólu. 
 

Realizator: Urząd Miejski  

- - 



  

10. 

Dotacje dla Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 

- Zakup tomografu komputerowego z opcją planowania leczenia napromieniowaniem wraz z zestawem 
aplikatorów do posiadanego afterloadera – rozbudowa wykorzystywanego systemu do brachyterapii HDR – 
komplet (w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Poprawa działania 
systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”); 

- Zakup aparatu do echokardiografii średniej klasy (w ramach Narodowego programu wyrównywania dostępności 
do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD; zadanie: „Zakup 
średniej klasy aparatów do echokardiografii dla ośrodków wojewódzkich i powiatowych, z wyłączeniem 
jednostek akademickich i instytutów badawczych”); 

- Zakup przyspieszacza wysokoenergetycznego akceleratora (w ramach w ramach Narodowego programu 
zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - 
Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”); 

- Kompleksowe unowocześnienie posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania Aria Pełnej Zintegrowanej Linii 
Terapeutycznej (w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Poprawa 
działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”); 

- Zakup, adaptacja pomieszczeń oraz instalacja rezonansu magnetycznego (w ramach Narodowego programu 
zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania 
nowotworów”); 

- Zakup aparatu do znieczulenia ogólnego. 
 

Realizator: Urząd Miejski; Współfinansowanie: Ministerstwo Zdrowia, środki własne Szpitala 

21 955 503,60 zł 21 955 503,60 zł 

11. 

Restrukturyzacja wraz  
z modernizacją Beskidzkiego 
Centrum Onkologii - Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II  
w Bielsku-Białej" 

Kontynuacja restrukturyzacji wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II  
w Bielsku-Białej: 

- Szpital przy ul. E.Plater: wykonano przebudowę budynku portierni, montaż ławek wzdłuż ciągów pieszych oraz   
z nawierzchnie wokół nich.  Zakupiono sprzęt medyczny, komputerowy;     

- Szpital przy ul. Wyspiańskiego: wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej, przebudowę pomieszczeń dawnej 
kuchni, budowę węzła cieplnego, przebudowę pomieszczeń dawnej izby przyjęć dla potrzeb działu farmacji 
szpitalnej, instalację elektryczną w przyziemiu Pawilonu nr 3; 

- Szpital przy ul. Wyzwolenia: dokonano wymiany dwóch dźwigów szpitalnych w budynku głównym. 
 

Realizator: Urząd Miejski; Współfinansowanie: UE, WFOŚiGW 

1 653 136,18 zł 
50 439 286,07 zł 

(lata realizacji  
2003-2013) 

12. 

Przekazanie Beskidzkiemu Centrum 
Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 
majątku ruchomego Bielsko-Biała,  
z przeznaczeniem na realizację zadań 
statutowych Szpitala. 

Przekazanie Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w nieodpłatne 
użytkowanie na czas nieokreślony majątku ruchomego miasta z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Szpitala, 
takiego jak: wyposażenie sal i pomieszczeń szpitalnych, bronchofiberoskop, aparaty ekg, kardiotokograf, urządzenie  
do suchego rozmrażania składników krwi, przetwornice tyrystorowe, agregat prądotwórczy, zestaw pompowy, zbiornik 
wody, agregat próżniowy, myjnie-dezynfektory, centrala monitorująca, kardiomonitory, defibrylatory, pompy 
strzykawkowe, lampy zabiegowe, respiratory kompaktowe, stoły do masażu, aparat do elektroterapii i laseroterapii, 
wyposażenie kaplicy szpitalnej, wózki pielęgnacyjne, wózki – wanny, wózki do transportu chorych, stoły zabiegowe, 
diatermia chirurgiczna, zmywarko-wyparzacze, wanna o regulowanej wysokości, łóżka szpitalne regulowane elektrycznie.  
 

Realizator: Urząd Miejski  

2 914 593,70 zł 2 914 593,70 zł 

 



  

PZ-3: 
Stworzenie aktywnego systemu rozpoznawania zagrożeń środowiskowych opartego na technologiach cyfrowych 

13. 
Wykonanie mapy akustycznej miasta 
Bielska-Białej 

Wykonano mapę akustyczną miasta Bielska-Białej w wersji cyfrowej, dzięki której możliwe jest precyzyjne określenie 
terenów zagrożonych hałasem. 
 

Realizator: Urząd Miejski  

67 650,00 zł 67 650,00 zł 

PZ-4: 
Budowa partnerstw społecznych na rzecz integracji miasta 

14. 

Projekt „Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości Województwa 
Śląskiego” 

Głównym celem projektu – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP) jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej  
na terenie woj. śląskiego poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób zainteresowanych 
rozpoczęciem działalności w III sektorze. W ramach projektu realizowano: specjalistyczne doradztwo z zakresu 
księgowości, prawa i marketingu. W ramach Inkubatora zrealizowano 4 spotkania międzysektorowe w/s porozumienia 
partnerskiego. W spotkaniach wzięli udział m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, 
Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej oraz przedstawiciele: bielskich organizacji pozarządowych, zakładów pracy chronionej oraz mieszkańcy 
miasta Bielska-Białej. Problematyką poruszaną na spotkaniach była potrzeba międzysektorowej współpracy na rzecz 
aktywizacji osób bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz wypracowanie wspólnych metod włączania osób wykluczonych 
społecznie. 
 

Realizator: Urząd Miejski; Współfinansowanie: UE, budżet państwa 

432 309,00 zł 
707 123,00 zł 

(lata realizacji: 
 2012-2015) 

15. 

Projekt „Budowanie kultury 
współdziałania instytucji z obszaru 
zatrudnienie i integracji społecznej 
poprzez wspólne tworzenie map 
problemów społecznych i zasobów 
środowiska lokalnego na przykładzie 
miasta Bielska-Białej” 

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych  
i niepublicznych działający w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie modelu 
współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. 
Partnerem w projekcie jest Wyższa Szkoła Administracji. 
Cele szczegółowe:  

- Wytworzenie przyjaznej kultury współpracy pomiędzy pracownikami działającymi w obszarze rynku pracy oraz 
pomocy społecznej. 

- Zwiększanie kompetencji i wiedzy pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w prowadzeniu 
diagnoz społecznych przy wykorzystaniu narzędzia: mapa (punktowa) problemów społecznych 

Działania: 12 debat społecznych w wybranych dzielnicach Bielska-Białej na temat opinii o modelu współpracy; wydanie 
podręcznika modelu współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej w tworzeniu lokalnych diagnoz 
problemów społecznych wraz z nowatorskim programem szkoleniowym dla kandydatów na członków lokalnych 
komitetów/zespołów ds. diagnoz problemów społecznych; wykonanie filmu promocyjnego, ukazującego proces tworzenia 
modelu współpracy i realizację poszczególnych etapów projektu; emisja artykułów w prasie ogólnopolskiej 
upowszechniające model współpracy; konferencja upowszechniająca model współpracy; przeprowadzenie 5 wyjazdowych 
seminariów informacyjnych w regionach całego kraju 
 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Współfinansowanie: UE 

- 739 090,00 zł 

 

 

 



  

PZ-5: 
Budowa sieci kooperacji w lokalnym środowisku przedsiębiorczości 

16. Projekt „Śląski Klaster Edukacji” 

Celem przedsięwzięcia jest rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy firmami działającymi  
w branży edukacyjnej oraz włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji 
otoczenia biznesu, jednostek naukowych, właścicieli firm szkoleniowych – w celu wzmocnienia potencjału  
i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu woj. śląskiego oraz realizowaniu wspólnych projektów edukacyjnych. 
Przedmiotem współpracy w ramach Klastra jest wykreowanie oraz promocja innowacyjnych, kompleksowych produktów 
edukacyjnych, w oparciu o potencjał i potrzeby rynku w zakresie zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem 
synergii pomiędzy potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców, a systemem edukacji i formami pozaszkolnymi. 
 

Realizator: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna 
Współfinansowanie: UE 

- 881 175,06 zł 

17. 

Projekt „Rozwój Klastra Innowacji 
Budowlanych poprzez dostarczenie 
wiedzy i stymulowanie współpracy 
firm i instytucji” 

Klaster Innowacji Budowlanych jest wspólną inicjatywą Bielskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury, Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz przedsiębiorstw  
z branży budownictwa. Misją klastra (sieci powiązania) jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez współdziałanie 
instytucji badawczych, otoczenia biznesu z sferą biznesową innowacyjnej branży budowlanej, tworzenie warunków  
do udoskonalania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych.  
 

Realizator: Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury 
Współfinansowanie: UE 

- 621 762,09 zł 

18. Śląski Klaster Transplantologii Szpiku 

Celem „Śląskiego Klastera Transplantologii Szpiku”, który koordynuje ARR S.A., jest intensywne wsparcie działań na rzecz 
rozwoju przeszczepów szpiku u polskich pacjentów, poprzez usprawnienie i unowocześnienie metod leczenia chorych na 
zagrażające życiu schorzenia hematologiczne, z zastosowaniem nowoczesnych technologii w procedurach przeszczepiania 
komórek krwiotwórczych. Utworzenie klastra pozwoliło stworzyć sieć współpracy w obszarze transplantologii szpiku 
kostnego, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, 
jednostek badawczo-naukowych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych woj. śląskiego.  
 

Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

- - 

19. Projekt „Most do własnej firmy” 

Celem projektu stanowi wspieranie powstających przedsiębiorstw w podregionie bielskim. Udział w projekcie umożliwiał 
jego uczestnikom zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również otrzymanie 
wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w wysokości średnio 35 000 zł oraz wsparcia pomostowego do kwoty  
1 386 zł/m-c przez okres 6 lub 12 miesięcy. Projekt zakładał, iż w ramach 32-osobowej grupy docelowej znajdzie się:  
(15 osób bezrobotnych, 2 osoby nieaktywne zawodowo, 15 osób zatrudnionych, w tym minimum 18 kobiet oraz 8 osób 
niepełnosprawnych). 
 

Realizator: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 
Współfinansowanie: UE 

- 
2 061 157,00 zł 

(w latach:  
2012-2014) 



3.2. Informacja o wartościach wskaźników ewaluacji osiągniętych dla priorytetu „Zdrowotność” 
 

Nazwa wskaźnika 
Źródło 
danych 

Wartości wskaźników 

2010 r.  
(bazowy) 

2012 r. 

Łóżka w szpitalach ogólnych (oddziałach) na 10 000 ludności GUS 69 68 

Mieszkańcy placówek stacjonarnej pomocy społecznej GUS 535 676 

Wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia [mln zł] 
Sprawozdanie  

z budżetu 
miasta 

3,1 2,0 

Przeciętna długość życia mieszkańców GUS 76,9 77,05 

Obciążenie demograficzne GUS 55,6 59,2 

Zużycie wody z wodociągów na 1 mieszkańca [ m
3
] GUS 35,6 35,4 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem [t] GUS 335 332 

Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem [t] GUS 329 262 296 806 

Ilość organizacji i stowarzyszeń pozarządowych SO UM 450 
512 

    538: 2013 r. 

Wielkość wydatków budżetowych  
wspierających działalność organizacji pozarządowych [mln zł] 

SO UM 2,97 
                 3,57 
   3,81: 2013 r. 

Liczba osób będących odbiorcami realizowanych  
przez organizacje pozarządowe zadań publicznych 

SO UM b. d. 138 059 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON GUS 24 937 25 163 

Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 ludności GUS 1 425 1 443 

Spółki handlowe ogółem GUS 2 483 2 837 

Pracujący w przemyśle i budownictwie GUS 29 364 30 628 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [zł] GUS 3 379,20 3 576,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

4. Priorytet „KREATYWNOŚĆ” 
 
 
 
 
MISJA: 

 
„Osiągnięcie wysokiej krajowej i międzynarodowej pozycji miasta w świecie edukacji, nauki i sztuki 

poprzez współpracę biznesu, instytucji publicznych i społeczności lokalnej”. 

 
 
 
 
Cele strategiczne dla dziedziny priorytetowej „Kreatywność”: 
 
 
CK-1: Bielsko-Biała miastem elastycznego systemu edukacyjnego gwarantującego wysoki poziom 

wykształcenia oraz kompetencji i umiejętności zawodowych; 
 

CK-2: Bielsko-Biała miastem rozwiniętej sfery badań naukowych, innowacji i transferu technologii; 

 

CK-3: Bielsko-Biała miastem silnych środowisk twórczych znaczącego uczestnictwa mieszkańców  
w kulturze wysokiej; 

 

CK-4: Bielsko-Biała miastem skutecznie wykorzystującym endogeniczny potencjał kultury  
i kreatywności dla rozwoju unikalnych dziedzin przedsiębiorczości. 

 



4.1. Informacja na temat realizacji przedsięwzięć strategicznych w ramach priorytetu „Kreatywność” 

 
 

Lp. 

Nazwa zadania  
realizowanego w ramach 

przedsięwzięcia strategicznego 
Krótki opis realizacji rzeczowej zadania 

Koszty poniesione  
w latach 

2012-2013 

Koszt całkowity 
zadania 

PK-1: 
Kształtowanie miejskiej oferty edukacyjnej w dostosowaniu do aspiracji społeczności lokalnej i wymagań rynku pracy 

1. 

Projekt „Edukacja dla przyszłości 
atrakcyjna oferta kształcenia w 
szkołach zawodowych Bielska-Białej", 
„Mam zawód - mam pracę  
w regionie” 

Realizacja w szkołach zawodowych programów obejmujących kursy specjalistyczne dla uczniów nadające im dodatkowe 
kwalifikacje m.in. kursy: spawania, barmański, wymiany butli, pracy na promach, SEP, projektowania komputerowego, 
florysty. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: UE, budżet państwa 

701 300,68 zł  
4 779 229,82 zł 
(lata realizacji: 

 2012-2014) 

2. 

Projekt „Indywidualizacja procesu 
nauczania w klasach I-III bielskich 
szkół podstawowych” 

Realizowany w celu wsparcia indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowanego do ich 
zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. W ramach tego projektu prowadzone  
są różnorodne zajęcia dla dzieci (m.in. językowe, logopedyczne, korekcyjne) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne  
i wyposażenie. Projektem objęto  1 935 uczniów z 25 bielskich szkół podstawowych. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: UE, budżet państwa 

1 652 277,90 zł  1 829 246,00 zł 

3. 
Poszerzenie oferty edukacyjnej  
w gimnazjach 

- Utworzenie Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Zespole Szkół im. St. Żeromskiego. 
- Uruchomienie klas sportowych w Gimnazjum nr 15. 
- Uruchomienie klas z rozszerzoną matematyką w Gimnazjum nr 16. 

 

Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 

327 731,38 zł 327 731,38 zł 

4. 

Otwieranie nowych kierunków 
kształcenia w szkolnictwie 
zawodowym 

Otwieranie nowych kierunków kształcenia w szkolnictwie zawodowym: technik urządzeń i systemów energetyki  
odnawialnej, technik mechatronik, fototechnik, technik organizacji reklamy, technik weterynarii, technik renowacji 
elementów architektury, operator obrabiarek skrawających sterowanych numeryczne. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 

- - 

5. 
Poszerzenie oferty Bielskiego 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Uruchomienie kursów kwalifikacyjnych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. 
 

Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
2 442,00 zł 2 442,00 zł 

6. 
Wyposażenie szkół w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne  

Wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne: tablice multimedialne, pomoce do nauki języków obcych, 
matematyki, programy komputerowe. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 

1 591 385,86 zł 1 591 385,86 zł 

 

 

 



  

7. 

Otwarcie Bielskiego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego  
i Praktycznego 

5 marca 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej bazy dydaktycznej Bielskiego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego (BCKUiP).  
Zmodernizowana baza BCKUiP objęła dwie części: 

- pierwszą  przeznaczoną na warsztaty krawieckie, mechatroniczne, energii odnawialnej, pracownię 
wytrzymałościową, samochodowe (elektroniki, hydrauliki), 

- drugą przeznaczoną na potrzeby kształcenia ustawicznego obejmującą sale lekcyjne, pracownie fizyki  
i chemii, informatyczne, ekonomiki, bibliotekę oraz salę konferencyjną. 

Celem bezpośrednim inwestycji  było stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich 
kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. W szkołach dla dorosłych w BCKUiP kształci się w zawodach: 
technik rachunkowości, technik handlowiec, technik mechanik, technik ogrodnictwa i technik budownictwa. 
 

Realizator: Urząd Miejski; Współfinansowanie: UE 

- 13 884 266,43 zł 

PK-2: 
Rozbudowa infrastruktury instytucji transferu technologii 

8. 

Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii (CITT) Akademii 
Techniczno-Humanistycznej  
w Bielsku-Białej 

Celem powołanego w 2009 r. Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) jest koordynacja współpracy naukowo-
badawczej uczelni i przedsiębiorstw, a także inicjowanie współpracy nauki z biznesem oraz transfer wiedzy i potencjału 
intelektualnego. CITT jest uczestnikiem pro-innowacyjnych projektów:  

- Sieć współpracy z Bielskim Parkiem Technologicznym Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji – w zakresie 
wykorzystania metody emisji akustycznej w badaniu nowej generacji kompozytów stosowanych w przemyśle 
samochodowym czy budowlanym. Badania umożliwiają identyfikacje pierwszych pęknięć kompozytów, co jest 
istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy. 

- Sieć współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Żylinie oraz organizacją pozarządową CEIT w Żylinie (powołanie 
technologicznego klastra przemysłowego, dedykowanego wymianie wiedzy na temat metod monitoringu 
bezpieczeństwa konstrukcji wielkogabarytowych na pograniczu polsko-słowackim). 

 

Realizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna 

- - 

9. 

Projekt „Kreator innowacyjności – 
wsparcie innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej” 

Projekt realizowany był w dwóch edycjach – w ramach działalności CITT ATH, adresowany był do studentów i absolwentów 
uczelni, a także kadry akademickiej oraz współpracujących z uczelnią – przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu.  
W ramach projektu zrealizowano: wykonanie badań diagnozujących potrzeby firm, zorganizowanie trzech konferencji 
naukowych dotyczących innowacyjności i komercjalizacji wyników badań oraz rozwoju technologicznego firm, stworzenie 
tzw. mapy kompetencji badawczo-rozwojowych uczelni, wdrożenie programu wyjazdów kadry akademickiej oraz studentów 
i absolwentów na krajowe i zagraniczne wystawy, targi, konferencje i wizyty studyjne dotyczące współpracy sfery nauki  
z biznesem, uruchomienie programu edukacyjnego dla studentów i absolwentów uczelni (wykłady i ćwiczenia o tematyce 
innowacji i nowoczesnych technologii oraz kurs języka angielskiego technicznego), wdrożenie diagnozy potrzeb 
technologicznych - pilotażowej usługi badawczo-rozwojowej dla zainteresowanych firm, świadczonej przez kadrę naukową 
uczelni oraz ekspertów zewnętrznych. 
 
Realizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna – CITT 
Współfinansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

- 
1 690 180,00 zł 
(lata realizacji:  

2011-2013) 

 
 

 



  

10. 

Projekt „Przedsiębiorczość 
Akademicka na START”  

 

Program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w woj. śląskim. Realizowany przez Politechnikę Śląską  
w Gliwicach (lider projektu), ATH w Bielsku-Białej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Katowicach, Politechnikę Częstochowską, Wyższą Szkołę Zarządzania im. gen. J. Ziętka oraz Regionalną Izbę Gospodarczą  
w Katowicach i Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.  
Projekt ukierunkowany był na promowanie innowacyjności oraz zakładanie własnych firm wykorzystujących nowoczesne 
technologie. Celem głównym projektu było wsparcie sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez wypromowanie w środowisku 
akademickim idei podejmowania działalności gospodarczej w oparciu o związek uczelni wyższych i sfery biznesu oraz 
przygotowanie merytoryczne grupy 1680 uczestników do rozpoczęcia działalności gospodarczej typu spin off/spin-out. 
 

Realizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Współfinansowanie: UE  

- 
5 073 319,00 zł  

(w latach:  
2011-2013) 

11. 

Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości (AIP)  
przy Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

Od 2012 r. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) funkcjonuje w strukturach Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii ATH, współpracuje z warszawską Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Działanie Inkubatora 
ukierunkowane jest na rozwijanie przedsiębiorczych inicjatyw wśród studentów oraz kadry akademickiej. Dzięki opiece oraz 
fachowemu wsparciu ze strony koordynatorów umożliwia się początkującym przedsiębiorcom prowadzenie biznesu bez 
konieczności rejestracji działalności gospodarczej, zapewnia się kompleksową obsługę – doradztwo prawne, księgowe, 
administracyjne oraz marketingowe. Inkubator prowadzi także: szkolenia dla firm i studentów (StartUp Traing), spotkania  
z przedsiębiorcami (StartUpMixer) oraz opiekę mentorską (StarUpMentoring). 
 

Realizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna 

- - 

12. 

Centrum Analiz i Transferu Innowacji 
– Wyższa Szkoła Finansów i Prawa  
w Bielsku-Białej 

W 2013 r. w strukturach uczelni powołano Centrum Analiz i Transferu Innowacji. Zostało ono utworzone  na potrzeby 
lokalnych przedsiębiorców w zakresie działalności zmierzającej do usprawnienia funkcjonowania w różnych obszarach, 
w szczególności opracowania i wdrażania rozwiązań posiadających walor innowacyjności. Celem działalności Centrum jest 
rozwój więzi pomiędzy uczelnią, a otoczeniem gospodarczym, upowszechnianie innowacyjności, transfer wiedzy  
ze środowiska naukowego do gospodarki. 
 

Realizator: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 

- - 

PK-3: 
Rozwój szkolnictwa wyższego 

13. 
Projekt „Inżynier na miarę XXI wieku" 
 

Projekt realizowany przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH. Celem tego przedsięwzięcia jest wypełnienie 
powstałej luki na rynku pracy i wykształcenie absolwentów, którzy będą stanowić wysoko wykwalifikowaną kadrę 
inżynierską w nowoczesnych, innowacyjnych przedsiębiorstwach. Dotyczy „zamawianych” kierunków inżynierskich  
(I stopnia, studia stacjonarne): Mechaniki i Budowy Maszyn, Automatyki i Robotyki, Informatyki oraz kierunków 
magisterskich (II stopnia, studia stacjonarne): Mechaniki i Budowy Maszyn.  
 

Realizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna 
Współfinansowanie: UE 

- 
8 910 113,00 zł 
(lata realizacji:  

2010-2015) 

14. 

Projekt „Budownictwo - mostem 
między tradycją regionu  
a nowoczesnością” 

Projekt realizowany przez Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku – kierunek Budownictwo ATH, ma przyczyniać się  
do budowy potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości 
kształcenia na poziomie wyższym. 
 

Realizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna 
Współfinansowanie: UE 

- 
4 156 126,00 zł 
(lata realizacji:  

2010-2014) 



  

15. 

Projekt „Budujące Beskidy - 
zwiększenie liczby absolwentów 
kierunku Budownictwo na ATH 

Wsparcie w ramach realizowanego projektu polega na przygotowaniu, otwarciu i realizacji nowego kierunku studiów na ATH 
– budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - inżynierskie) oraz od roku akademickiego 2011/2012 
rozpoczęcie nauki na kierunku zamawianym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. W ramach kierunku 
zamawianego przewidziane są stypendia dla studentów oraz inne działania zwiększające atrakcyjność studiowania  
i kwalifikacje przyszłych absolwentów.  
 

Realizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna; Współfinansowanie: UE 

 
4 589 526 zł 

(lata realizacji:  
2011-2015) 

16. 

Projekt „ATH Łączy – droga do 
wspólnego celu – gospodarki opartej 
na wiedzy”  
 

Celem projektu jest stworzenie oraz wdrożenie studentom oraz absolwentom ATH – kompleksowego programu rozwoju, 
rozszerzającego, wzbogacającego i przystosowującego do potrzeb innowacyjnej gospodarki ofertę edukacyjną, 
dostosowującego strukturę podaży absolwentów do potrzeb rynku pracy poprzez możliwość odbycia płatnych staży  
w przedsiębiorstwach i instytucjach regionu. Wparciem objęci zostali studenci dwóch wydziałów: Zarządzania i Informatyki: 
(kierunek Transport) oraz Budowy Maszyn i Informatyki (kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji). 
 

Realizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna; Współfinansowanie: UE 

- 
9 106 517 zł 

(lata realizacji:  
2010-2015) 

17. 

Budowa kompleksu innowacyjnych 
laboratoriów Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej  
na potrzeby gospodarki regionu 

Realizacja inwestycji obejmowała: 
- Moduł A - budowa i wyposażenie w specjalistyczną aparaturę badawczą (27 szt.) samodzielnego laboratorium  

(o pow. 471,60 m
2
) stanowiącego element powstającego kompleksu laboratoryjnego Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. Infrastruktura badawcza Modułu A służyć będzie realizacji własnych projektów 
badawczych, rozwojowych i celowych uczelni, służących powiększaniu i lepszemu zrozumieniu oraz 
upowszechnieniu wyników badań, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wykorzystania wniosków  
ze zrealizowanych projektów badawczych na rzecz gospodarki regionu.  

- Moduł B - budowa i wyposażenie w specjalistyczną aparaturę badawczą (20 szt.) samodzielnego laboratorium  
(o pow. 469,80 m

2
 i kubaturze 3580 m

3
) umożliwiającego uczelni realizację projektów badawczo-rozwojowych, 

sprzyjających wdrażaniu innowacji i nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwach. 
Laboratorium badawczego pozostające w strukturach Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku.  

 

Realizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna; Współfinansowanie: UE 

- 6 336 420,76 zł 

18. 

Projekt „Nowoczesna uczelnia – 
poprawa warunków kształcenia  
na Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej” 

 

Przebudowa i rozbudowa obiektu dydaktycznego – budynku „C” (nowe 2-kondygnacyjne skrzydło dydaktyczno-
laboratoryjne), wchodzącego w skład kompleksu dydaktyczno-administracyjnego ATH, jak również zagospodarowanie 
otoczenia obiektu, zakup niezbędnych urządzeń dydaktycznych i innych pomocy naukowych oraz usunięcie barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia, 
szczególnie na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku ATH. Otwarcie budynku „C” odbyło się 19 czerwca 2013 r. 
 

Realizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna; Współfinansowanie: UE 

- 11 612 741,69 zł 

19. Projekt „Kształcimy praktyków” 

Projekt koncentruje się wokół problematyki dostosowania kierunków kształcenia: architektura wnętrz oraz kosmetologia  
do Krajowych Ram Kwalifikacji oraz wymogów rynku pracy, jak również wdrożenia programów kształcenia na odległość  
w Centrum Edukacji Zdalnej oraz współpracę uczelni z pracodawcami. 
 
Realizator: Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza; Współfinansowanie: UE 

- 

5 416 842,00 zł 
 

(lata realizacji:  
2010-2014) 

 

 

 



  

PK-4: 
Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury kultury wysokiej 

20. 

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz - 
modernizacja budynku przy  
ul. Słowackiego 17. 

Celem modernizacji było dostosowanie budynku przy ul. Słowackiego 17 do prowadzenia działalności kulturalnej przez Dom 
Kultury im. Wiktorii Kubisz. Obiekt posiada 13 sal do prowadzenie różnego rodzaju zajęć i jest w pełni przystosowany  
do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się sala koncertowa ze sceną i nowoczesnym nagłośnieniem oraz 
oświetleniem.  
 

Realizator: Urząd Miejski  

- 1 900 000,00 zł 

21. 

Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego 
Zitzmana - modernizacji widowni  
i sceny w budynku  

Wymiana foteli teatralnych, wymiana wykładziny podłogowej oraz m.in. malowanie sceny i ścian sali głównej teatru. 
 

Realizator: Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana  
269 905,00 zł 269 905,00 zł 

PK-5: 
Budowa przemysłowego klastra doskonałości 

22. 

Projekt „Integracja branży 
turystycznej w celu wdrożenia 
innowacyjnych działań Turystyczna 
Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej” 

Celem klastra jest integracja szeroko pojętej branży turystycznej skupionej w Bielsku-Białej, zawiązywanie i wsparcie 
powiązań kooperacyjnych, stymulowanie działalności innowacyjnej, przyczynianie się do transferu technologii oraz 
rozpowszechnianie informacji wśród członków klastra. 
W ramach projektu kreowane są innowacyjne narzędzia i produkty branżowe, takie jak miejska karta turystyczna (pakiety 
usług, propozycje rabatów), gry miejskie będące źródłem wiedzy o mieście i jego atrakcjach, czy multimedialny marketing 
zintegrowanych podmiotów z branży turystycznej, pozwalający na kompleksowy i atrakcyjny technicznie przekaz informacji 
o ofertach i propozycjach turystyczno – kulturalno – rekreacyjnych uczestników klastra. 
 
Realizator: Urząd Miejski; Współfinansowanie: UE 

367 722,83 zł 

935 007,46 zł 
 

(lata realizacji:  
2012-2014) 

 
 

23. Projekt „Clusters – CORD” 

Głównym celem projektu jest wsparcie działań w zakresie budowania struktur klastrowych w krajach wchodzących w skład 
konsorcjum projektu CLUSTERSCORD. W ramach projektu przeprowadzona została analiza aktualnych problemów, 
zakłócających tworzenie i działania klastrów ponadnarodowych, przygotowano podręcznik najlepszych praktyk oraz 
określono podstawowe warunki dla tworzenia klastrów i meta-klastrów przyszłości. Zawarto umowę współpracy 
międzynarodowej klastrów.  
 
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Współfinansowanie: UE 

32 370,47 euro 

103 626,00 euro 
 

(lata realizacji:  
2010-2013) 

24. Fundacja Galerii Bielskiej  

Galeria Bielska BWA w rezultacie realizacji projektu „Lokomotywa – strategia rozwoju klastrów” (prowadzonego w latach 
2008–2011) – powołała Fundację Galerii Bielskiej i wspólnie z nią organizuje szereg wydarzeń o charakterze społecznym  
i artystycznym. W ramach tej działalności została nawiązana współpraca z organizacjami pozarządowymi, które regularnie 
organizują w Galerii spotkania, prezentacje filmów oraz koncerty, są to m.in.: Stowarzyszenie Montaż, Fundacja Kultury 
Kalejdoskop (obie instytucje należące do Klastra Kreatywnego „Lokomotywa Kultury”), Fundacja Pozytywnych Zmian oraz 
stowarzyszenie Vege Inicjatywa. Fundacja Galerii Bielskiej w latach 2012–2013 poza statutowymi obowiązkami, zajmowała 
się również organizacją warsztatów artystycznych dla dzieci, imprez artystycznych wspierających sektor kreatywny, w skład 
którego wchodzili projektanci i food designerzy, organizowała prezentacje i kiermasze. Ponadto zajmowała się także 
przygotowaniem projektów i wniosków o dofinansowanie działalności Galerii Bielskiej BWA. Była partnerem w organizacji 
międzynarodowej konferencji „ActiveCreative” dla sektora kreatywnego pod szyldem UE odbywającej się podczas festiwalu 
kultur w Komarnie na Słowacji. 
 

Realizator: Galeria Bielska BWA 

- - 



  

25. 
Międzynarodowe Energetyczne Targi 
Bielskie ENERGETAB 

W dniach 17-19 września 2013 r. odbyły się w Bielsku-Białej – po raz 26. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie 
ENERGETAB.  Bielski ENEGETAB zalicza się do największych imprez targowych w tej branży w Europie Środkowej.  
Targi w 2013 r. zgromadziły 740 wystawców z 18 krajów Europy i Azji oraz ok. 21 tys. zwiedzających. Wystawcy pokazali 
najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty czy technologie służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii 
elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania.  
Podczas ENERGETAB odbywały się liczne panele dyskusyjne, konferencje, warsztaty oraz konkurs targowy.  
Spośród 54 innowacyjnych produktów zgłoszonych do konkursu targowego na wyróżniający się produkt, komisja 
konkursowa pucharem Ministra Gospodarki wyróżniła: „Energooszczędne transformatory rozdzielcze wykonane  
z zastosowaniem rdzenia amorficznego” produkowane w Polsce przez ABB. 
 
Realizator: ZIAD Bielsko-Biała S.A.; Patronat honorowy: Ministerstwo Gospodarki, Prezydent Miasta Bielska-Białej 

4 819 735,80 zł 
 

4 819 735,80 zł 
(2013 r.) 



4.2. Informacja o wartościach wskaźników ewaluacji osiągniętych dla priorytetu „Kreatywność” 

Nazwa wskaźnika Źródło danych 

Wartości wskaźników 

2010 r.  
(bazowy) 

2012 r. 

Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych GUS 2 221 2 063 

Szkoły policealne GUS 33 34 

Liczba szkół ponadgimnazjalnych GUS 40 40 

Licea ogólnokształcące GUS 20 20 

Technika GUS 14 18 

Licea profilowane GUS 6 2 

Liczba zasadniczych szkół zawodowych GUS 9 7 

Liczba gimnazjów GUS 33 31 

Liczba szkół podstawowych GUS 37 38 

Wydatki budżetu miasta na oświatę  
i wychowanie [mln zł] 

Sprawozdanie  
z budżetu miasta 

250,1 261,7 

Liczba patentów wynalazków, praw ochronnych wzorów 
użytkowych i rejestracji wzorów przemysłowych  

Urząd Patentowy RP 38 59 

Liczba nowych firm innowacyjnych zakładanych przez 
absolwentów bielskich uczelni 

szkoły wyższe, 
Inkubator 

Przedsiębiorczości 
b.d. 15 

Liczba absolwentów szkół wyższych  
w podregionie bialskim: ogółem 
 w tym: 

- szkoły publiczne 
- szkoły niepubliczne 

GUS 

 
5 032 

w tym: 
3 222 
1 813 

 
4 853 

w tym: 
2 803 
2 050 

Liczba muzeów GUS 3 3 

Liczba zwiedzających muzea [w tys. osób] GUS 22,7 22,811 

Liczba bibliotek GUS 18 18 

Księgozbiór bibliotek [w tys. woluminów] GUS 614,9 623,5 

Liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotekach miejskich GUS 46 536 46 785 

Wypożyczenia księgozbioru w woluminach na jednego czytelnika GUS 22,03 21 

Wydatki budżetu miasta na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego [mln zł] 

Sprawozdanie  
z budżetu miasta 

25,5 22,8 

Liczba miejsc w obiektach kultury wysokiej GUS 3 763 3 738 

Liczba mieszkańców na 1 miejsce teatralno –widowiskowe GUS 46,5 46,6 

Ilość inicjatyw klastrowych RG UM 4 7 


