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I. Wstęp  

1. Firmy rodzinne i ich znaczenie dla gospodarki. 

Firmy rodzinne są powszechnie postrzegane jako jeden z podstawowych naturalnych elementów  

systemu gospodarczego we współczesnej gospodarce rynkowej. W firmach tych tradycje biznesowe 

w harmonijny sposób łączą się z wartościami rodziny, tworząc jeden wspólny system wartości. 

Przedsiębiorstwa rodzinne mają ogromny potencjał, coraz bardziej doceniany przez władze i 

społeczeństwo. Wspólną ich cechą jest fakt, że przedsiębiorstwo i rodzina, będąca jego właścicielem, 

są ze sobą wieloaspektowo powiązane. Wyróżnia je siła więzi pracujących w biznesie ludzi, ponieważ 

więzi rodzinne są znacznie silniejsze niż więzi ekonomiczne i biznesowe . 

Firmy rodzinne są różnie definiowane. Dla potrzeb niniejszego Programu przyjęto za PARP-em 

definicję opartą o kryterium strukturalne (udziały własnościowe) i funkcjonalne (zaangażowanie w 

działalność firmy) oraz dotyczące kontroli zarządczej (udział w zarządzaniu)1.W  przypadku firmy 

działającej w formie indywidulnej działalność gospodarczą warunkiem uznania jej za rodzinną jest 

zatrudnienie co najmniej jednego pracownika oraz aktywne zaangażowanie w pracę na rzecz firmy co 

najmniej jednej osoby z rodziny właściciela (oprócz właściciela) lub spokrewnionej - pracującej 

formalnie lub nieformalnie. Natomiast w przypadku podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą w innych formach prawnych warunkiem rodzinnego charakteru firmy jest posiadanie 

przez rodzinę znaczących udziałów w przedsiębiorstwie, posiadanie decydującego wpływu na 

zarządzanie w firmie przez co najmniej jednego z członków rodziny oraz aktywne zaangażowanie w 

pracę (formalne lub nieformalne) co najmniej dwóch członków rodziny lub osób z nią spokrewnionych.   

W ostatnich latach w efekcie zwiększonej aktywności przedsiębiorców, władz publicznych oraz 

środowiska akademickiego wzrosła znajomość uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw 

rodzinnych i świadomość ich wpływu na otoczenie. Wyrazem docenienie ich znaczenia jest Rezolucja 

Parlamentu Europejskiego z dnia 8 września 2015 roku w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych  

w Europie . W obszernym dokumencie podkreślono szczególne znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych 

zaznaczając, iż pełnią one „zazwyczaj podstawową rolę w rozwoju lokalnym” i stwierdzając że 

„przedsiębiorstwa rodzinne są największym źródłem zatrudnienia w sektorze prywatnym i (…) tym 

samym to, co jest korzystne dla ciągłości, odnowy i rozwoju w sektorze przedsiębiorstw rodzinnych, 

sprzyja także ciągłości, odnowie i rozwojowi gospodarki europejskiej” . Jednocześnie podkreślono 

konieczność większego wsparcia przedsiębiorstw rodzinnych na poziomie państw członkowskich i 

Komisji Europejskiej.  

 Rodzinny sposób prowadzenia biznesu przekłada się na szczególne korzyści dla rozwoju 

gospodarczego i społecznego, które nie występują w przypadku biznesu nierodzinnego. Jednocześnie 

rozwój przedsiębiorstw rodzinnych wiąże się ze specyficznymi dla nich wyzwaniami. Uzasadnia to 

objęcie przedsiębiorstw rodzinnych przez lokalne samorządy osobnym programem wsparcia, 

uwzględniającym ich specyficzny charakter wynikający z połączenia relacji biznesowych i rodzinnych. 

Wynikające z działalności firm rodzinnych korzyści dla lokalnego rozwoju gospodarczego dotyczą w 

szczególności:  

• stabilizującego wpływu na lokalną gospodarkę wynikającego z: 

o nastawienia na długookresowy rozwój i ciągłość funkcjonowania, 

 
1 Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania. PARP 2009. 
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o wysokiej zdolności dostosowywania się do zmian i odporności na sytuacje kryzysowe; 

• funkcjonowania jako „szkoła przedsiębiorczości” przygotowująca kolejne pokolenia do 

podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej;  

• silnego zakorzenienia w lokalnej społeczności przekładającego się m.in. na wyższą skłonnością 

do angażowania się w inicjatywy służące rozwojowi lokalnego środowiska, 

• zwiększania lokalnych zasobów kapitału pod warunkiem stworzenia atrakcyjnych możliwości 

zainwestowania zysku wypracowanego przez właścicieli firm rodzinnych; 

• wzmocnienia marki miasta poprzez wiązanie jej z nazwami popularnych, lokalnych 

przedsiębiorstw, których właściciele identyfikują się z miejscem lokalizacji swojej macierzystej 

siedziby. 

2. Informacje o opracowaniu. 

Lokalny Program Operacyjny Rozwoju Firm Rodzinnych został przygotowany z inicjatywy władz 

samorządowych Chorzowa i Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako instytucji odpowiedzialnej za 

wdrożenie w/w projektu  w celu wzmocnienia firm rodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta oraz 

zwiększenia ich udziału w lokalnej gospodarce. Program został wykonany w ramach projektu 

współfinansowanego przez Unię Europejską  pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia 

przedsiębiorczości rodzinnej - Lokalne Centra Kompetencji” (dalej: Projekt) na podstawie kontraktu  

realizowanego przez następujące podmioty: 

•  Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych – Lider projektu 

• Związek Miast Polskich – partner projektu 

• Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego – partner projektu. 

• Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville – partner projektu, 

• Miasta reprezentowane przez władze samorządowe we współpracy z którymi realizowany 

jest projekt, tj. Częstochowa, Chorzów, Gdynia, Kutno, Grodzisk Mazowiecki,  Gdański i Olkusz 

– partnerzy projektu. 

Projekt jest realizowany  i finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

numer osi  priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie:  

4.3 Współpraca ponadnarodowa. 

Opracowanie i badania wykonane dla potrzeb opracowania zostały przygotowane i zrealizowane w 

latach 2019-2020 przez Animatorów Lokalnego Centrum Kompetencji FR w Chorzowie,  pracowników 

Urzędu Miasta oraz zespół doradców Związku Miast Polskich, przy udziale partnerów lokalnych. 

Zespół ZMP przeprowadził analizy w zakresie diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej Chorzowa na 

bazie ogólnodostępnych danych GUS oraz przy współudziale  

i zaangażowaniu osób pracujących w Urzędzie Miasta, Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Urzędzie 

Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w oparciu o dane które zostały pozyskane z zasobów 

publicznych, na podstawie wystąpienia Związku Miast Polskich do wymienionych wyżej instytucji. 

Pozyskane informacje posłużyły zespołowi do przeprowadzenia seminariów i warsztatów 

skierowanych do firm rodzinnych z Chorzowa ich interesariuszy z lokalnego otoczenia 

administracyjno-gospodarczego a prowadzonych w ramach działalności Lokalnego Centrum 

Kompetencji w Chorzowie, powstałego w ramach ww. Projektu. 
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II. Diagnoza społeczno – gospodarcza i infrastrukturalna miasta.  

1. Położenie geograficzne, historia, uwarunkowania demograficzne i społeczne. 
 

   Chorzów jest miastem na prawach powiatu tzw. grodzkiego, położonym w centralnej części 

województwa śląskiego. Miasto znajduje się na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim, charakteryzującym się 

zróżnicowaną rzeźbą terenu, ukształtowaną pod wpływem działalności ludzkiej. Miasto leży w dorzeczach 

Wisły oraz Odry. Chorzów należy do Aglomeracji Górnośląskiej, oraz do formalnych związków jednostek 

terytorialnych – Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego. Natomiast podział na subregiony wynika z założeń „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 

na lata 2000-2020”. Mają one charakter obszarów polityki rozwoju, co oznacza, że podział ten wpływa na 

charakter podejmowanych działań rozwojowych. 

Chorzów to średniej wielkości miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, położone na 

obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego obejmującego cały Górnośląski Okręg Przemysłowy 

(GOP) oraz Rybnicki Okręg Węglowy. Sąsiaduje ze stolicą województwa - Katowicami oraz z Rudą 

Śląską, Bytomiem, Piekarami Śląskimi, Siemianowicami Śląskimi i Świętochłowicami.  

Atutem miasta jest jego usytuowanie na przecięciu wielu szlaków komunikacyjnych. Sieć transportowa 

łącząca Chorzów z innymi miastami regionu obejmuje komunikację autobusową, tramwaje i kolej. W 

pobliżu znajduje się również port lotniczy. Chorzów jest miastem tranzytowym, ale dzięki Drogowej 

Trasie Średnicowej układ komunikacyjny miasta został w znacznym stopniu odciążony. 

 
Rys. 1. Położenie Chorzowa  
Źródło: Wikipedia, GoogleMaps 

 

Miasto prowadzi również współpracę międzynarodową z miastami: Iserlohn (Niemcy), Creil (Francja), 

Ózd (Węgry), Tarnopol (Ukraina), Termoli (Włochy), Zlin (Republika Czeska). W ramach współpracy z 

partnerami zagranicznymi odbywają się wydarzenia kulturalne, wymiany młodzieży czy wizyty 

studyjne. Dotychczasowy bardzo dobry przebieg współpracy międzynarodowej świadczy o tym, że 

miasto ma potencjał umożliwiający nawiązywanie takich kontaktów. Można się spodziewać, że w 

przyszłości będą mogły być realizowane kolejne wspólne projekty, zarówno z obecnymi jak i nowymi  
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partnerami. Chorzów konkuruje w obszarach takich jak gospodarka czy turystyka z innymi ośrodkami 

regionu. Powoduje to konieczność tworzenia unikalnej marki, która będzie się wyróżniać na tle innych 

miast. 

 Na koniec 2019 r. Chorzów z liczbą mieszkańców wynoszącą 107,8 tys., z czego 52,5% stanowią 

kobiety, a 47,5% mężczyźni, był dopiero 12 co do wielkości miastem w województwie. W latach 2002-

2019 liczba mieszkańców zmalała o 8,2 tys. (7,5%). Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do 

średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

Chorzów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -534. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,95 

na 1000 mieszkańców Chorzowa. Chorzów jest również miastem starzejącego się społeczeństwa - 

świadczy o tym wysoki odsetek osób starszych w populacji ogółem, niewiele ale systematycznie 

zwiększający się (19,9 w roku 2019). 

Wybrane dane demograficzne Chorzowie przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Wybrane dane statystyczne - Ludność 2016 2017 2018 2019 

Ilość mieszkańców 109 398 109 021 108 434 107 807 
 w tym kobiety na 100 mężczyzn (wsp. feminizacji) 110 110 110 110 

Przyrost naturalny -347 -385 -499 -534 

Przyrost naturalny na 1000 mieszk. -3,17 -3,53 -4,60 -4,95 

Saldo migracji (wewn. i zagr.) -71 39 -89 -205 

Odsetek os. w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem 18,9 19,2 19,6 19,9 
 ilość: 20 653 20 928 21 206 21 460 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start   

2. Analiza potencjału kapitału ludzkiego i rynku pracy 

Potencjał osobowy rynku pracy w Chorzowie zmniejsza się – systematycznie spada liczba osób w wieku 

produkcyjnym przy wzroście zapotrzebowania na pracowników. W latach 2016 – 2019 liczba osób w 

wieku produkcyjnym zmalała o 2,6 tys. osób. Wzrósł i tak już wysoki współczynnik obciążenia 

demograficznego - na 100 osób w wieku produkcyjnym ilość osób w wieku nieprodukcyjnym w roku 

2019 wynosiła 65,9 podczas  gdy w 2016r. wynosiła jeszcze 62,5.  

W sposób naturalny i związany ze wzrostem gospodarczym w ostatnich latach spadło bezrobocie 

rejestrowane i w Chorzowie jest na bardzo niskim poziomie. W roku 2019 zarejestrowanych 

bezrobotnych było tylko 1377 osób, w tym 793 kobiety, co stanowiło jednak 57,6% bezrobotnych w 

mieście w tym czasie. Stopa bezrobocia rejestrowanego (stosunek bezrobotnych do osób w wieku 

produkcyjnym) wynosiła dla Chorzowie na koniec 2019 r. tylko 2,1% i była ponad dwukrotnie niższa niż 

średnia krajowa wynosząca w tym czasie 5,2%. Stopa bezrobocia wśród kobiet w Chorzowie jest 

niewiele wyższa niż wśród mężczyzn i również jest dużo poniżej średniej krajowej. 
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Wybrane dane charakteryzujące potencjał rynku pracy Chorzowa przedstawiono poniżej w tabeli 2. 

Tab 2. Wybrane dane statystyczne - Rynek pracy 2016 2017 2018 2019 

Ludność w wieku produkcyjnym (15-59 l.k. / 15-64 l.m) 69 146 68 304 67 376 66 579 
  63,2% 62,7% 62,1% 61,8% 

 w tym kobiety 32 893 32 415 31 900 31 502 
  47,6% 47,5% 47,3% 47,3% 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym  43 190,0 43 511,0 43 760,0 43 856,0 
 przedprodukcyjny (0-17 l.) 18 541,0 18 597,0 18 622,0 18 590,0 
 poprodukcyjny (k > 60, m > 65) 24 649,0 24 914,0 25 138,0 25 266,0 

Wsp. obciążenia demograficznego (nieprod./produkc.) 62,5 63,7 64,9 65,9 
      

Liczba bezrobotnych (na koniec roku) 3 060 2 444 1 878 1 377 
 w tym kobiety 1 709 1 411 1 136 793 
  55,8% 57,7% 60,5% 57,6% 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 4,4% 3,6% 2,8% 2,1% 
 w tym dla kobiet 5,2% 4,4% 3,6% 2,5% 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start 

 

3. Diagnoza potencjału gospodarczego miasta 

 3.1. Struktura przedsiębiorstw 

Kluczowym elementem potencjału ekonomicznego miast jest szeroko rozumiana aktywność 

gospodarcza charakteryzująca się między innymi liczebnością i wielkością podmiotów gospodarczych, 

zmianą tych czynników, strukturą własnościową (kapitałową) czy też liczebnością działalności 

gospodarczej na 1000 mieszkańców co świadczy o przedsiębiorczości mieszkańców. 

Wg ilości zarejestrowanych podmiotów w rejestrze Regon na 100 mieszkańców (tabela 3) Chorzów 

plasuje się poniżej średniej krajowej i na tym samym poziomie, co województwo śląskie. Jest to 

charakterystyczne dla regionu, gdzie duża liczba mieszkańców jest zatrudniona w dużych 

przedsiębiorstwach (kopalnie i huty) Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 

Tab 3. Podmioty gosp. w rej. REGON  na 1000 m. 2016 2017 2018 2019 
 Polska 110 112 114 117 
 woj. śląskie 102 103 104 107 

  Powiat/Gmina Chorzów 103 104 104 106 
 Osoby fizyczne prow. dz. gosp. na 1000 mieszk. 72 71 73 74 
  

70% 68,3% 70,2% 69,8% 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start 

W strukturze przedsiębiorstw działających na terenie Gminy miejskiej Chorzów wg kryterium formy 

prawno-organizacyjnej dominuje sektor prywatny (95,2% w r. 2019), w którym z kolei dominują 

przedsiębiorstwa osób fizycznych: działalność gospodarcza i spółki cywilne (razem 70,1% w r. 2019) a 

spółki prawa handlowego stanowią 13,4% podmiotów zarejestrowanym w rejestrze REGON. 
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Generalnie ilość zarejestrowanych podmiotów, zarówno w sektorze publicznym maleje a w sektorze 

prywatnym ma niewielka tendencją wzrostową. 

Wybrane dane charakteryzujące strukturę przedsiębiorstw w Chorzowie przedstawiono w tabeli 4. 

Tab 4. Gospodarka Chorzowa - struktura 2016 2017 2018 2019 2019 
udział % 

Podmioty gospodarcze w rejestrze REGON ogółem 11 284 11 297 11 324 11 462 100,0% 

Sektor publiczny ogółem 515 495 490 484 4,2% 

w tym: państwowe i samorz. jedn. prawa budżet. 139 131 130 123 1,1% 

 spółki handlowe 19 18 16 15 0,1% 

Sektor prywatny ogółem 10 727 10 742 10 770 10 907 95,2% 

w tym: osoby fizyczne prow. dział. gosp. 7 839 7 760 7 942 8 030 70,1% 

 spółki handlowe 1 577 1 671 1 497 1 536 13,4% 

 spółdzielnie 22 22 14 13 0,1% 

 Stowarzyszenia, fundacje 276 290 278 287 2,5% 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start 

Wg kryterium wielkości występuje wyraźna dominacja firm z sektora mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) - firmy te stanowią aż 99,9% wszystkich firm działających na terenie 

Chorzowa. Bardzo mało jest firm średniej wielkości (0,8%) oraz firm dużych, o zatrudnieniu powyżej 

250 osób (0,1%). Wśród firm bardzo dużych są 4 o zatrudnieniu powyżej 1 tys. osób. 

Strukturę tą na przestrzeni lat 2016-2019 przedstawiono w tabeli 5. 

Tab 5. Podmioty gosp. wg wielkości 
2016 2017 2018 2019 2019 

udział % 
 zatrudnienie 0 - 9 osób 10 723 10 738 10 808 10 974 95,7% 

 zatrudnienie 10 - 49 osób 438 434 396 378 3,3% 

 zatrudnienie 50 - 249 osób 106 107 103 94 0,8% 

  pow. 250 osób 17 18 17 16 0,1% 

 Ogółem 11 284 11 297 11 324 11 462 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start  

Na terenie Chorzowie przeważają firmy o profilu handlowo-usługowym (ponad 23%), przy czym 

najwięcej tego typu firm zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym (14,1%). Pozostałe widoczne 

branże to przetwórstwo budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka 

magazynowa, opieka zdrowotna. Istotną liczbę stanowią firmy związane z działalnością profesjonalną 

działalnością usługową, w szczególności naukowo-techniczną,  prawniczą, księgowo-podatkową i 

inżynieryjno-architektoniczną (łącznie 10,1%) czy obsługą rynku nieruchomości (7,3%). 

 

 

 

 

 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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Wybrane dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 6. 

Tab. 6. Podmioty wg rodzaju działalności (Sekcje PKD) 
  2016 2017 2018 2019 2019 

udział % 

A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 29 28 25 24 0,2% 

B – Górnictwo i wydobywanie 12 13 12 11 0,1% 

C – Przetwórstwo przemysłowe 775 790 808 872 7,6% 

D – Wytwarzanie i zaopatr. w energię el., gaz., parę wod. 10 10 11 11 0,1% 

E – Dostawa wody; gospod. ściekami i odpadami 43 46 44 43 0,4% 

F – Budownictwo 1 233 1 220 1 269 1 326 11,6% 

G – Handel hurtowy i detaliczny i naprawy 3 024 2 917 2 794 2 689 23,5% 

 G.45 - Handel pojazdami samoch.; naprawa poj. sam. 360 362 360 354 3,1% 

 G.46 - Handel hurtowy (bez. poj. sam.)  
833 810 734 715 6,2% 

 G.47 - Handel detaliczny (bez. poj. sam.)  
1 831 1 745 1 700 1 620 14,1% 

H – Transport i gospodarka magazynowa 797 784 785 792 6,9% 

 H.49 - Transport lądowy  
724 715 715 709 6,2% 

I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usł. gastronom. 404 391 381 386 3,4% 

J – Informacja i komunikacja 395 419 435 472 4,1% 

K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 432 421 408 405 3,5% 

L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 763 773 801 833 7,3% 

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1 054 1 094 1 137 1 154 10,1% 

 M.69 - Działaność prawnicza, księgowa  
295 309 318 314 2,7% 

 M.71 - Architektura i inżynieria  
192 205 218 244 2,1% 

N – Działaln. w zakr. usług administrowania i dział. wspierająca 394 415 416 409 3,6% 

O – Administracja publ. i obrona narod.;  zabezpieczenia społ. 12 12 12 13 0,1% 

P – Edukacja 382 388 392 403 3,5% 

Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 633 647 672 682 6,0% 

R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 215 220 211 216 1,9% 

S i T – Pozostała dział. usługowa, Gospod. dom. zatr. prac. 669 689 680 678 5,9% 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start 

Liczebność podmiotów gospodarczych w Chorzowie niewiele ale systematycznie wzrasta. Największą 

zmienność odnotowuje się w obszarze rejestrowania i wyrejestrowywania działalności gospodarczej – 

ok. 83% rejestrowanych lub wyrejestrowywanych firm w ciągu roku. Ewenementem w 2018 r. była 

duża liczba wyrejestrowanych spółek prawa handlowego co była związane z porządkowaniem 

rejestrów sądowych. 

 

 

 

 

 

 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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Dane w tym zakresie przedstawia tabela 7. 

Tab. 7. Podmioty zarejestrowane i 
wyrejestrowane 

2016 2017 2018 2019 
 4 lata 

Podmioty nowo zarejestrowane ogółem 829 839 902 904 3 474 

Podmioty wyrejestrowane ogółem 868 811 870 741 3 290 

 Saldo -39 28 32 163 184 
       

w tym: nowo zarejestr. os. fiz. prow. dział. gosp. 680 671 766 758 2 875 

  wyrejestrowane os. fiz. prow. dział. gosp. 811 716 542 639 2 708 

 Saldo -131 -45 224 119 167 
       

w tym: nowo zarejestr. spółki handlowe 5 6 6 7 24 

  wyrejestrowane spółki handlowe 11 32 236 51 330 

 Saldo -6 -26 -230 -44 -306 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start  

 

3.2. Charakterystyka gospodarcza miasta  
 

Rozwój miasta wiąże się ściśle z rozwojem przemysłu, głównie górnictwa i hutnictwa, ale także 

energetyki, chemii. Obecnie dawne filary przemysłu nie odgrywają już wiodącej roli bo wraz ze 

zmianami ustrojowymi i społecznymi w latach 90-tych ub. w. i po wstąpieniu Polski do UE,  doszło do 

ich restrukturyzacji na szeroką skalę. W wyniku restrukturyzacji  przede wszystkim zamknięto bądź 

połączono z innymi chorzowskie kopalnie i ograniczono także zakres działania hut stali. W hucie 

Kościuszko (dawnej Królewskiej i Piłsudzki w okresie międzywojennym) zamknięto wydziały wielkich 

pieców, stalownię, aglomerownię i koksownię. Kolejna huta, Batory, została sprywatyzowana  

i podzielona na kilka spółek (obecnie należy do Grupy Alchemia SA). Zlikwidowano także Zakłady 

Chemiczne Hajduki i sprywatyzowano Zakłady Azotowe. W miejsce dawnej, konwencjonalnej 

Elektrowni Chorzów  działa nowoczesna Elektrociepłownia ELCHO Chorzów. Sprywatyzowana została 

dawna Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Konstal, która była głównym dostawcą 

tramwajów dla całego kraju oraz taboru kolejowego i działa obecnie jako Alstom Konstal specjalizując 

się w konstrukcjach taboru szynowego – pod koniec 2018 otwarto nową linię montażową, 

przeznaczoną do produkcji pociągów Intercity Next Generation (Coradia Stream) zamówionych w lipcu 

2016 przez holenderskiego narodowego przewoźnika Nederlandse Spoorwegen. Zrestrukturyzowane  

i sprywatyzowane zakłady przemysłowe nadal są największymi pracodawcami w mieście (Alstom 

Konstal np. zatrudnia ponad 1200 osób).  

W wyniku ograniczenia roli przemysłu ciężkiego oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii znacznie 

spadła emisja substancji szkodliwych dla atmosfery. 

Poprzemysłową lukę w chorzowskiej gospodarce uzupełniają małe i średnie przedsiębiorstwa, głównie 

usługowe i handlowe.  

Oprócz przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w Chorzowie, podobnie jak w innych miastach 

funkcjonują duże sieci handlowe ze swoimi hipermarketami zlokalizowanymi w centrum i na obrzeżach 

i miasta. 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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3.3. Charakterystyka sektora MŚP w Chorzowie. 

Chorzów docenia znaczenie dla rozwoju gospodarczego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

(sektor MŚP). To one, dzięki swej liczebności i mocnemu lokalnemu osadzeniu są w sumie największym 

pracodawcą w mieście i często liderami innowacji i technologii. 

Przedsiębiorstwa zaliczane do kategorii MŚP to: 

• mikroprzedsiębiorstwa – firmy zatrudniające do 9 osób a ich roczny obrót nie jest wyższy niż  

2 miliony euro,  

• małe przedsiębiorstwa – zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników a ich obrót roczny nie 

jest wyższy od 10 milionów euro, 

• średnie przedsiębiorstwa - firmy zatrudniające od 50 do 250 pracowników z rocznym obrotem 

nie wyższym niż 50 milionów euro a całkowity bilans musi być mniejszy niż 43 mln euro2.  

W sektorze MŚP w Chorzowie dominują mikro-przedsiębiorstwa (95,7%). Firmy te wybierają 

najczęściej proste formy działalności jakimi są przede wszystkim jednoosobowa działalność 

gospodarcza lub spółka cywilna (wystarczy wpis do CEIDG) i typowe rodzaje biznesu jak handel i usługi. 

Pomimo ich liczebności mikro-przedsiębiorstwa nie stanowią o obrazie gospodarczym miasta. 

Wyróżnia je jednak kilka ważnych elementów: 

• szybciej reagują na potrzeby rynku i łatwo dostosowują się do zmieniających się warunków, 

• potrafią szybko stworzyć nowe miejsca pracy tworząc stanowiska pracy cechujące się niskimi 

kosztami, 

• ich usługi i produkty są często bardzo indywidualne (globalne korporacje nie dostarczą takich 

produktów o oczekiwanej przez klienta jakości), 

• właścicieli mikro-przedsiębiorstw cechuje zazwyczaj twórcze myślenie, niezależność  

i gotowość do podejmowania ryzyka niż zarządzających firmami większymi, 

• wprawdzie najczęściej prowadzą działalność handlowo-usługową, ale występują praktycznie w 

każdym dziale gospodarki miasta. 

3.4. Klimat dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście 

3.4.1. Polityka gospodarcza miasta 

Stymulacja rozwoju gospodarczego oraz promowanie działań, które w efekcie mają przyczynić się do 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta w perspektywie najbliższych kilkunastu 

lat, to jedne z priorytetowych celów władz samorządowych Chorzowie. Aby skutecznie dążyć do 

realizacji tych zamierzeń uchwałą Nr XLIV/860/14 z dnia 24.04.2014 r. Rada Miasta Chorzowa przyjęła 

Strategię rozwoju Chorzowa do 2030 roku (dalej: Strategia)3.  

Strategia jest częścią projektu pod nazwą „Zintegrowane podejście do obszarów funkcjonalnych na 

przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

W Strategii dokonano przeglądu wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwojowych oraz 

efektów z realizacji wcześniej opracowanych strategii. Wnioski z analizy tych elementów stały się 

podstawą  dla  sformułowania na nowo wizji rozwoju Chorzowa do roku 2030, wg której Chorzów  

w 2030 r. to: 

 
2 Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
3 https://bip.chorzow.eu/index.php?kat=144593209023169362 
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Miasto łączące tradycję z nowoczesnością dla tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju 

otwartego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy4. 

Zgodnie z tą wizją Chorzów powinien być miastem: 

• zapewniającym mieszkańcom wysoki standard życia, 

• mającym silną pozycję w aglomeracji, 

• ekologicznym i przyjaznym środowisku, 

• szanującym tradycję i korzystającym ze swojego potencjału kulturalno-historycznego, 

• inkluzywnego społeczeństwa bez barier, 

• rewitalizującym i wykorzystującym tereny poprzemysłowe dla rozwoju gospodarczego, 

• atrakcyjnym dla przedsiębiorców, 

• nowoczesnej gospodarki i innowacji technologicznej, 

• stanowiącym lokalne centrum rekreacji, rozrywki i sportu, 

• dbającym o edukację i rozwój mieszkańców, 

• wpierającym rozwój rynku pracy, 

• przyjaznym rodzinie, 

• odznaczającym się wysokim poziomem ładu przestrzennego i estetyką przestrzeni publicznych. 

Dążąc do realizacji takiej wizji Chorzowa, władze samorządowe i twórcy Strategii ustalili następujące 

cele strategiczne5: 

1. Miasto sprawnym koordynatorem działań trzech sektorów (publicznego, prywatnego  

i pozarządowego) zaspokajających potrzeby mieszkańców. 

2. Poznane i zaspokojone potrzeby wszystkich grup społecznych w mieście. 

3. Dobrze funkcjonujące instytucje zaspokajające potrzeby mieszkańców w obszarze społecznym. 

4. Nowoczesna infrastruktura i przestrzeń publiczna dla wzrostu potencjału miasta  

i zadowolenia mieszkańców. 

5. Zrównoważony rozwój w celu podniesienia standardów życia. 

6. Wzrost gospodarczy Miasta Chorzowa. 

Dla każdego z tych celów strategicznych określone odpowiednie cele operacyjne i zadania. Pierwsze 

pięć celów skupia się na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców pośrednio odnosząc się do rozwoju 

ekonomicznego miasta. Bezpośrednio z rozwojem gospodarczym miasta związany jest szósty cel 

strategiczny: Wzrost gospodarczy Miasta Chorzowa. Cele operacyjne do realizacji w ramach tego celu 

strategicznego koncentrują się na sektorze MŚP i są następujące: 

6.1.  Zwiększony poziom zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, 

6.2.  Wysoka konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw i MŚP w otoczeniu rynkowym, 

6.3.  Rozwinięta innowacyjność w sektorze mikroprzedsiębiorstw i MŚP, 

6.4.  Zwiększony potencjał produkcyjno-rynkowy dużych przedsiębiorstw, 

6.5.  Duży poziom zrównoważenia popytu i podaży na rynku pracy, 

6.6.  Wzrost zatrudnienia w grupie osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, 

6.7.  Wyższe standardy i jakość usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), 

6.8.  Rozwinięta współpraca podmiotów gospodarczych, 

 
4 Strategia, str. 58 
5 Strategia, str. 60-62. 
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6.9.  Pozytywny wizerunek miasta, 

6.10. Wzrost liczby inwestycji gospodarczych realizowanych w mieście. 

Realizując te cele Miasto i podmioty zaangażowane w realizacje Strategii mają do wykonania szereg 

zadań wśród których można wymienić: 

• Udostępnianie na preferencyjnych warunkach terenów inwestycyjnych oraz obiektów 

• i lokali na rozwijanie działalności mikroprzedsiębiorstw i MŚP. 

• Doradztwo i pomoc w pozyskiwaniu środków na rozwój mikroprzedsiębiorstw i MŚP oraz 

wsparcie finansowe przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez 

instytucje miejskie i instytucje otoczenia biznesu. 

• Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dla potrzeb rozwoju sektora mikroprzedsiębiorstw  

i MŚP. 

• Wykreowanie i promowanie regionalnych produktów i usług. 

• Podejmowanie inicjatyw w ramach Partnerstwa Prywatno-Publicznego. 

• Inicjowanie zainteresowania przedsiębiorców wzrostem innowacyjności, nowymi 

technologiami oraz inicjowanie i wspieranie współpracy między środowiskiem naukowym  

a przedsiębiorstwami. 

• Badanie potrzeb w zakresie potencjału kadrowego przedsiębiorstw oraz dostosowywanie 

potencjału edukacyjnego w mieście do potrzeb przedsiębiorstw.  

• Systematyczne badanie rynku pracy, oferty edukacyjnej i pozaszkolnej w zakresie podnoszenia 

i zmiany kwalifikacji zawodowych. 

• Rozwijanie doradztwa dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie 

świadomego wyboru ścieżki rozwoju zawodowego. 

• Zwiększenie znaczenia praktyk zawodowych w programach kształcenia zawodowego  

i wyższego. 

• Wspieranie samozatrudnienia wśród bezrobotnych oraz działania na rzecz zdobywania 

kwalifikacji przez osoby bezrobotne.  

• Poprawa komunikacji pomiędzy IOB – miasto – przedsiębiorcy (m. in. poprzez skuteczne 

wykorzystanie platformy wymiany informacji) 

• Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji i tworzenia samorządu gospodarczego, wspieranie 

rozwoju inicjatyw klastrowych.  

• Uzbrajanie terenów inwestycyjnych odpowiednio do potrzeb inwestorów i udostępnianie 

terenów dla potrzeb inwestycji gospodarczych. 

• Wysoki standard i zindywidualizowana obsługa potencjalnych inwestorów. 

• Prowadzenie wspólnych (z innymi miastami) działań na rzecz pozyskiwania inwestorów. 

„Strategia Rozwoju Chorzowa do roku 2030” jest dokumentem kierunkowym, swoistą „mapą”, 

stanowiącą podstawę do podejmowania skoordynowanych działań w ramach współpracy różnych 

podmiotów. Pozwala to na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju Miasta i powoduje, iż 

realizacja Strategii jest wspólnym zadaniem zarówno władz samorządowych jak i wszystkich parterów 

społecznych w Mieście, w tym: 

• podmiotów sektora prywatnego, 

• instytucji oraz organizacji pozarządowych, 

• mieszkańców (indywidualnie i w ramach nieformalnych grup), 

a kluczowe dla realizacji Strategii będzie zaangażowanie wszystkich grup interesariuszy. 
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3.4.2. Charakterystyka instytucji otoczenia biznesu i ocena ich aktywności 

We współczesnych regionalnych i lokalnych systemach społeczno-gospodarczych ukształtowane 

środowisko otoczenia biznesowego jest istotnym czynnikiem jego rozwoju. Instytucje Otoczenia 

Biznesu to podmioty wypełniające lukę między mechanizmami rynkowymi a działami administracji 

publicznej kierowanymi do gospodarki lokalnej. Są to najczęściej organizacje działające non-profit a ich 

podstawowym celem jest przyspieszanie rozwoju przedsiębiorstw. Działają najczęściej w formie 

stowarzyszenia, fundacji bądź spółek, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu 

lokalnego. Instytucje otoczenia biznesu mają wpływ na atrakcyjność inwestycyjną regionu, na poziom 

jego konkurencyjności a przez relację innowacja–przemysł przyczyniają się do rozwoju przemysłu 

wysokiej technologii i rozwoju  innowacyjności gospodarki regionu, w tym do kształtowania się 

gospodarki opartej na wiedzy. Instytucje te również bezpośrednio wspierają działalność gospodarczą 

w szczególności małych i średnich  przedsiębiorstw, świadcząc pomoc informacyjną, doradczą i 

szkoleniową (ośrodki szkoleniowo-doradcze), a także finansową (fundusze pożyczkowe i 

poręczeniowe) dla prowadzących działalność gospodarczą. Biorąc aktywny udział w sieciach powiązań 

sfery nauki i praktyki gospodarczej, umożliwiają kształtowanie się nowoczesnej gospodarki regionu czy 

miasta. 

Wśród instytucji o zwyczajowo największej aktywności i największym znaczeniu dla rozwoju 

przedsiębiorczości wymienić należy Agencje Rozwoju Regionalnego (występujące jako Spółki Akcyjne 

Skarbu Państwa), Fundusze Pożyczkowe działające przy wielu instytucjach samorządowych lub 

prywatnych, Inkubatory i Akceleratory Przedsiębiorczości i Parki Technologiczno-Przemysłowe.  

W ostatnich latach zauważa się także znaczny wzrost zainteresowania klastrami6 z uwagi na ich 

znaczenie i wpływ na innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Aktywne klastry branżowe 

zwiększają produktywność działających w nich firm, podnoszą poziom innowacyjności (co także 

wpływa pozytywnie na ich produktywność)  dzięki współpracy z otoczeniem naukowym i łatwiejszemu 

dostępowi do zewnętrznych źródeł wiedzy i informacji oraz stwarzają korzystne warunki dla 

powstawania nowych firm.  

Dużego znaczenie nabiera również aktywność sieci Enterprise Europe Network (EEN)7 wspierającej od 

2008 r. lokalne MŚP w rozwoju na międzynarodowych rynkach.  

W graniczących z Chorzowem Katowicach działa, obejmując Chorzów swoim zasięgiem,  wiele instytucji  

otoczenia biznesu wspierających w rozwoju lokalne przedsiębiorstwa, w szczególności firmy z sektora 

MŚP. Aktywność w tym zakresie w dużej mierze opiera się na aktywności Funduszu Górnośląskiego SA, 

oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Ważne znaczenie dla Miasta mają zokulizowane 

bezpośrednio w nim takie IOB jak Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców czy Centrum 

Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaangażowane w utworzenie Lokalnego Centrum Kompetencji Firm 

 
6 Klaster – skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub 
pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych 
zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą (M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990) 

7 Największa na świecie sieć wsparcia dla MŚP w ich międzynarodowym rozwoju, działa w ponad 60 krajach, w Polsce 

jest 35 ośrodków. Dzięki finansowana z funduszy KE i PARP usługi wsparcia EEN dla MŚP są bezpłatne i obejmują 

pomoc w poszukiwaniu zagranicznych partnerów handlowych, szkolenie przedsiębiorców w zakresie prowadzenia 

działalności na międzynarodowych rynkach, zindywidualizowane doradztwo eksperckie dla przedsiębiorców  

w zakresie biznesowym i prawnym, audyt i pomoc w ochronie własności intelektualnej przedsiębiorców, pomoc  

w znalezieniu finansowania rozwoju na międzynarodowych rynkach, zarówno w postaci funduszy pomocowych jak 

i kapitału rozwojowego typu Business Angels czy Venture Capital. 
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Rodzinnych. Usługi bezpłatnego doradztwa, szkoleń i wsparcia w rozwoju na międzynarodowych 

rynkach świadczą dla MŚP z Chorzów dwa ośrodki EEN zlokalizowane w Katowicach przy Funduszu 

Górnośląskim SA i w Gliwicach przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

Bardzo silna w województwie i przez to w Chorzowie jest inicjatywa klastrowa przedsiębiorców. 

Szczególnie wyraźnie widać to w branży budowlanej, energetycznej, czystych technologii czy IT. 

 

 

 

Wykaz takich instytucji przedstawiono w tabeli 8. 

Tab. 8. Instytucje otoczenia biznesu w Chorzowie i obejmujące swoim działaniem Chorzów 

Agencje Rozwoju 
Regionalnego 

Fundusz Górnośląski S.A. w 
Katowicach 

https://www.fgsa.pl/  

Izby gospodarcze Regionalna Izba Gospodarcza w 
Katowicach 

https://rig.katowice.pl/  

Cechy rzemiosł Cech Rzemieślników, 
Handlowców i Przedsiębiorców w 
Chorzowie 

http://cech-chorzow.pl/ 

Enterprise Europe 
Network (EEN) 

EEN przy Funduszy Górnośląskim 
S.A. Oddział w Katowicach  
 

EEN przy Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Sp. z o.o. 

 

http://een.siph.com.pl/  

 

https://gapr.pl/oferta/projekty-
unijne/aktualne-projekty-
unijne/enterprise-europe-network/  

Fundusze pożyczkowe Fundusz Górnośląski SA https://www.fgsa.pl/   
 

Parki technologiczne / 
przemysłowe / SSE / 

Górnośląski Park Przemysłowy, 
Katowice 

 

Inne (lokalne) Centrum Przedsiębiorczości w 
Chorzowie 

http://centrum.cpchorzow.pl/  

Klastry Polski Klaster Wodny 

Innowacyjny Śląski Klaster 
Czystych Technologii Węglowych 

Klaster Energetyczny 

Euro-Centrum Klaster Technologii 
Energooszczędnych 

 

 

4. Wstępne wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej 

Potencjał osobowy chorzowskiego rynku pracy zmniejsza się - spada liczba osób w wieku produkcyjnym 

wraz z powolnym ale systematycznym zmniejszaniem się populacji miasta. Jednocześnie 

społeczeństwo starzeje się – wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Zmniejszanie się zasobów 

https://www.fgsa.pl/
https://rig.katowice.pl/
http://cech-chorzow.pl/
http://een.siph.com.pl/
https://gapr.pl/oferta/projekty-unijne/aktualne-projekty-unijne/enterprise-europe-network/
https://gapr.pl/oferta/projekty-unijne/aktualne-projekty-unijne/enterprise-europe-network/
https://gapr.pl/oferta/projekty-unijne/aktualne-projekty-unijne/enterprise-europe-network/
https://www.fgsa.pl/
http://centrum.cpchorzow.pl/
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pracy generuje większe koszty utrzymania grup niepracujących (m.in. wzrost kosztów usług 

medycznych i opiekuńczych dla seniorów), co istotnie hamuje wzrost gospodarczy.  

W sposób naturalny i związany ze wzrostem gospodarczym w ostatnich latach spadło w Chorzowie 

bezrobocie rejestrowane i w związku z tym, że Chorzów jest ośrodkiem gospodarczym, w którym  nadal 

funkcjonują duże przedsiębiorstwa przemysłowe, to ich zapotrzebowanie na pracowników skutkowało 

tym, że bezrobocie w Chorzowie jest wyraźnie niższe niż średnia krajowa -  na koniec 2019 r. stopa 

bezrobocia w Chorzowie wynosiła tylko 2,1%. Stopa bezrobocia wśród kobiet w Chorzowie jest nieco 

wyższa niż wśród mężczyzn i również jest zdecydowanie poniżej średniej krajowej. Taka sytuacja 

powoduje niedobór pracowników na chorzowskim rynku pracy. 

W Chorzowie, podobnie jak w całym kraju i w Unii Europejskiej, zdecydowanie najliczniejszym 

sektorem jest sektor MŚP - przedsiębiorstw tych jest ponad 99%. W strukturze MŚP w Chorzowie 

dominują mikro-przedsiębiorstwa (95,7% w tej kategorii), które wybierają proste formy działalności - 

działalność gospodarcza, spółka cywilna i typowe rodzaje biznesu - handel i usługi.  

Pomimo tego, że najliczniejszą grupę przedsiębiorstw stanowią przedsiębiorstwa z grupy MŚP to nadal  

w obrazie gospodarczym miasta dużą rolę zaznaczają duże przedsiębiorstwa związane przemysłem 

metalurgicznym oraz produkcja środków transportu szynowego. Miasto stawia jednak, co zapisano w 

Strategii rozwoju, na małe i średnie przedsiębiorstwa,  działające również w innowacyjnych branżach. 

Miasto realizuje politykę tworzenie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości nakreśloną już w we 

wcześniejszych swoich strategiach rozwojowych. Kwestia ta jest też  jednym z elementów 

zharmonizowanego rozwoju społeczno-gospodarczego opisanego w Strategii Rozwoju Miasta do roku 

2030. Wyraźnie przejawia się to w jednym z  sześciu celów strategicznych opisanych w Strategii pn. 

„Wzrost gospodarczy Miasta Chorzowa”. 

Ważną rolę w rozwoju gospodarczym miasta odgrywają instytucje otroczenia biznesu działające w 

pobliskich Katowicach oraz w samym mieście. Dużą aktywnością cechują się Fundusz Górnośląski SA, 

oraz Regionalna Izby Gospodarcza w Katowicach. Ważne znaczenie dla Miasta mają zlokalizowane 

bezpośrednio w nim takie IOB jak Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców czy Centrum 

Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaangażowane w utworzenie Lokalnego Centrum Kompetencji Firm 

Rodzinnych. Bardzo silna w województwie i przez to w Chorzowie jest inicjatywa klastrowa 

przedsiębiorców. Szczególnie wyraźnie widać to w branży budowlanej, energetycznej, czystych 

technologii czy IT. Potencjał instytucji otoczenia biznesu nie jest jednak wykorzystywany wystarczająco, 

w szczególności potencjał sieci Enterprise Europe Network, wspierającej innowacyjne MŚP  

w międzynarodowym rozwoju.  

Wśród przedsiębiorców w Chorzowie liczną grupę stanowią firmy rodzinne. Uwzględniając wyniki 

badań przeprowadzonych dla potrzeb projektu „Firmy rodzinne”, realizowanego wspólnie przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR)8, można 

poprzez analogię oszacować, że firm rodzinnych w Chorzowie  jest ponad 1/3 wśród  firm zaliczanych 

do kategorii MŚP (pomijając firmy jednoosobowe). 

 

  

 
8 Firma w rodzinie czy rodzina w firmie, Metodologia wsparcia firm rodzinnych w Polsce, PARP, 2012 
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III. Analiza strategiczna miasta z wykorzystaniem narzędzi i ankiet 

Związku Miast Polskich 

1. Ocena potencjału społeczno-ekonomicznego Chorzowie w oparciu o  metodykę i 

narzędzie Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL) 

1.1. Opis narzędzia i metody oceny syntetycznej. 

Związek Miast Polskich przygotował w ramach Systemu Analiz Samorządowych Monitor Rozwoju 

Lokalnego (MRL). Jest to narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-

ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej 

kraju wśród ustalonych grup porównawczych. Wydzielenie grup porównawczych dokonano na 

podstawie opracowania zrealizowanego w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej 

Akademii Nauk przez profesorów Przemysława Śleszyńskiego i Tomasza Komornickiego9. 

Monitor Rozwoju Lokalnego będąc narzędziem do analiz, służy do przygotowania diagnozy stanu 

gminy, rozpoznania i oceny mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń pomocnych do analizy SWOT. 

Może być zatem wykorzystywany jako narzędzie diagnostyczne przy przygotowaniu strategii, planów, 

programów i projektów. Wykorzystuje wyłącznie oficjalne dane statystyczne. Ich źródłem jest GUS lub 

Ministerstwo Finansów. Dane zbierane są dla wszystkich gmin w Polsce. 

Głównym punktem odniesienia analizy jest średnia z grupy porównawczej, przyjęta jako wartość 

charakteryzująca całą grupę jednostek o zbliżonej charakterystyce funkcjonalnej i uwarunkowaniach 

rozwojowych. Przedmiotem analizy (prezentacji) jest  różnica między wartością wskaźnika dla gminy 

oraz średnią wartością wskaźnika w grupie porównawczej oraz odpowiednio - różnica między 

dynamiką zmian odnotowanych w gminie i w grupie porównawczej. 

Wskaźniki, dla uzyskania ich porównywalności, poddano standaryzacji. W tym celu: (1) obliczono 

różnicę między wartością wskaźnika dla badanej gminy oraz średnią wartością wskaźnika w grupie 

porównawczej; (2) różnicę tą podzielono przez odchylenie standardowe wartości wskaźnika w grupie 

porównawczej.  Wynik tej procedury pokazuje o ile wartość wskaźnika w badanej gminie różni się od 

średniej, przy czym różnica ta (in plus lub in minus) jest wyrażona jako krotność odchylenia 

standardowego w grupie porównawczej. Na przykład: jeśli nominalna wartość wskaźnika w gminie  

X wynosi 10, średnia wartość wskaźnika w grupie porównawczej wynosi 8, zaś odchylenie standardowe 

w tej grupie równe jest 2, to wystandaryzowana wartość wskaźnika dla gminy X wyniesie 1 (zgodnie ze 

wzorem: (10-8)/2 = 1). Będzie to oznaczało, że wynik uzyskany przez gminę X jest wyższy od średniej w 

grupie porównawczej o wartość odpowiadającą wielkości jednego odchylenia standardowego. Na 

wykresach MRL prezentowanych w układzie XY tak rozumiana wystandaryzowana wartość wskaźnika 

za ostatni rok (2018) pokazywana jest na osi X10.  

W Monitorze posługujemy się również standardowymi miarami obrazującymi dynamikę zmian 

wskaźnika w czasie. W tym celu: (1) obliczamy różnicę między wartością wskaźnika w gminie X w roku 

n oraz roku n-4; (2) obliczamy różnicę między średnią wartością wskaźnika w grupie porównawczej w 

roku n oraz roku n-4; (3) Wynik działania nr 2 odejmujemy od wyniku działania nr 1; (4) Wynik działania 

nr 3 dzielimy przez wartość odchylenia standardowego wskaźnika w grupie porównawczej w roku n. 

 
9 P. Śleszyński, T Komornicki,  Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania 
przestrzennego, Przegląd Geograficzny, 2016, 88, 4, s. 469-488 
10 Monitor Rozwoju Lokalnego, Instrukcja korzystania, https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego  

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego
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Uzyskana w ten sposób wartość pokazuje różnicę między skalą zmian obserwowanych w badanej 

gminie oraz w grupie porównawczej, wyrażoną w jednostkach odchylenia standardowego wskaźnika 

w grupie porównawczej w roku n. Na przykład: jeśli w gminie X wartość wskaźnika w ostatnim roku 

wzrosła w porównaniu z wartością z 2013 r. o 10 jednostek, a jednocześnie średnia w grupie 

porównawczej wzrosła w tym okresie o 12 jednostek, to przy odchyleniu standardowym w tym roku 

równym 2 wartość wskaźnika dynamiki zmian dla gminy X wyniesie -1 (zgodnie ze wzorem: (10-12)/2 

= -1). Będzie to oznaczało, że choć w ujęciu nominalnym sytuacja w gminie X poprawiła się, to w relacji 

do grupy porównawczej pozycja gminy uległa pogorszeniu, zaś skala odnotowanej ujemnej dynamiki 

odpowiada wielkości 1 odchylenia standardowego wskaźnika. Na wykresach MRL w układzie XY tak 

rozumiana wystandaryzowana wartość wskaźnika dynamiki zmian w okresie pięcioletnim pokazywana 

jest na osi Y11. 

Poszczególne wskaźniki syntetyczne prezentowane są w formie wykresów w zestawieniach 

tabelarycznych oraz w formie wykresu XY (inne wskaźniki, w szczególności indywidualne są 

prezentowane w formie wykresów słupkowych). 

 

 

Sposób interpretacji prezentacji wskaźników syntetycznych przedstawiono poniżej. 

 

Przykładowo, jeżeli wskaźnik syntetyczny dla jednego z obszarów obszaru finansów lokalnych dla 

miasta A wynosi -0,16 ; 0,11 i znajduje się w II ćwiartce (wg numeracji ćwiartek przedstawionej na 

powyższej rycinie) to oznacza to, iż ten obszar jest w gorszej sytuacji niż średnio w grupie 

porównawczej, jednak w ostatnich pięciu latach uległ poprawie w stosunku do średniej dla grupy 

porównawczej – rozwijał się szybciej niż w grupie porównawczej.  

 
11 j.w. 

 

 

II ćwiartka 
- sytuacja gorsza niż średnia w grupie 

porównawczej 
- poprawa sytuacji względem zmiany sytuacji  

w grupie porównawczej 

(wskaźnik jest "gorszy" niż w grupie 
porównawczej i "goni" grupę porównawczą) 

 

I ćwiartka 
- sytuacja lepsza niż średnia w grupie 

porównawczej 
- poprawa sytuacji względem zmiany sytuacji  

w grupie porównawczej 

(wskaźnik jest "lepszy" niż w grupie porównawczej  
i przewaga się powiększa) 

 

IV ćwiartka 
- sytuacja gorsza niż średnia w grupie 

porównawczej 
- pogorszenie sytuacji względem zmiany sytuacji w 

grupie porównawczej 

(wskaźnik jest "gorszy" niż w grupie 
porównawczej  

i "strata" się powiększa)  

 

III ćwiartka 
- sytuacja lepsza niż w średnia w grupie 

porównawczej 
- pogorszenie sytuacji względem zmiany sytuacji  

w grupie porównawczej 

(wskaźnik jest "lepszy" niż w grupie porównawczej 
lecz przewaga się zmniejsza) 
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1.2. Wskaźniki syntetyczne wybranych obszarów wg. metodologii MRL Związku Miast Polskich 

Do przedstawienia sytuacji społeczno-ekonomicznej Chorzowa z punktu widzenia rozwoju 

przedsiębiorczości firm rodzinnych wybrano ogólny wskaźnik rozwoju oraz pięć wskaźników 

syntetycznych dla poszczególnych obszarów.  

Obszar 1. Potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki. 

Obszar 2. Rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej. 

Obszar 3. Sytuacja materialna mieszkańców. 

Obszar 4. Stan finansów lokalnych (zdolność finansowania rozwoju) 

Obszar 9. Sytuacja demograficzna 

Jako grupę porównawczą dla Chorzowa przyjęto miasta na prawach powiatu stanowiące rdzenie 

miejskich obszarów  funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich zgodnie z klasyfikacją funkcjonalną 

gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego P. Śleszyńskiego i T .Komornickiego 

(łącznie 33 miasta).   

Zestawienie tabelaryczne wskaźników syntetycznych dla tych obszarów przedstawia tabela 10. 

Tabela. 10. Wskaźniki syntetyczne wybranych obszarów wg. metodologii MRL dla m. Chorzów 

Obszar    
x -wartość 

standaryzowana 
y - dynamika 

 Ogólny wskaźnik rozwoju  -0,14 -0,01 

Obszar 1. Potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki 0,05 -0,09 

Obszar 2. Rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej -0,01 -0,03 

Obszar 3. Sytuacja materialna mieszkańców -1,71 0,24 

Obszar 4. Stan finansów lokalnych (zdolność finansowania rozwoju) -0,41 0,03 

Obszar 9. Sytuacja demograficzna -0,49 -0,08 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych z Systemu Analiz Samorządowych ZMP,  

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego  

 

 

Wskaźniki te umieszczone na wspólnym wykresie (wykres poniżej ) pokazują syntetyczny obraz 

Chorzowie w zakresie sytuacji społeczno-ekonomicznej istotnym dla rozwoju przedsiębiorczości firm 

rodzinnych. 

````` 

Z rozmieszczenia ww. wskaźników syntetycznych widać, że sytuacja w Chorzowie w zakresie ogólnego 

rozwoju miasta i w obszarach związanych bezpośrednio lub pośrednio z gospodarką w porównaniu z 

podobnymi miastami Polski (miasta na prawach powiatu) jest zróżnicowana. Ogólny wskaźnik rozwoju 

miasta kształtuje się poniżej średniej na poziomie  -0,14, a jego dynamika jest minimalnie ujemna. 

Najtrudniejsza jest  sytuacja demograficzna i nadal się pogarza, co jest zgodne z wczesniejszymi 

wnioskami ze wstępnej oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej Chorzowa. Najniższy wskaźnik dotyczy 

sytuacji materialnej mieszkańców (-1,71), ale tu dynamika (+0,24) jest znacząco dodatnia, co oznacza, 

że Chorzów skutecznie „goni” miasta w grupie porównawczej. 

 

 

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego
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2. Analiza ekspercka na podstawie narzędzia pn. Monitor Miast 

2.1. Cel i opis badania 

Dla analizy wykorzystano nowe narzędzia opracowane i wdrożone przez ekspertów Związku Miast 

Polskich, przeznaczone do pogłębionej analizy sytuacji miast zrzeszonych w ZMP w oparciu o dane 

pochodzące nie tylko z GUS, ale także z innych źródeł (system podatkowy (POLTAX) i ZUS). 

Badanie polegało na przeglądzie kluczowych wskaźników generowanych przez Monitor Miast 

(https://monitor.miasta.pl/) i ich eksperckiej analizie dla określenia silnych i słabych stron oraz szans i 

zagrożeń w kontekście  dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. 
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2.2. Wyniki uzyskane z Monitora Miast dla m. Chorzów. 
 

 

Obszar: Aktywność ekonomiczna mieszkańców i podmiotów prawnych  

 

 

Podobszar: Aktywność ekonomiczna podatników/ mieszkańców ogółem  

Wskaźniki 2016 2017 2018 Dynamika 

Łączna liczba 
podatników 

                 92 366,00                92 554,00                 94 403,00  2,21% 

Łączna kwota 
przychodów ze 
wszystkich 
źródeł 

    4 808 840 354,83   5 296 171 257,44    5 704 326 637,85  18,62% 

Łączna kwota 
dochodu ze 
wszystkich 
źródeł 

    2 814 946 461,46   2 993 662 587,58    3 264 348 024,71  15,96% 

Łączna kwota 
zaliczki na 
podatek ze 
wszystkich 
źródeł 

       264 336 662,24      284 311 806,63       317 029 325,69  19,93% 

Dochody 
Budżetu 
Miasta 
(wykonanie) 

548 143 039,30 587 339 058,70 663 721 620,70 21,08% 
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Podobszar: Dochody mieszkańców z różnych form aktywności  

Wskaźniki 2016 2017 2018 Dynamika 

Kwota 
dochodów z 
tytułu stosunku 
pracy 

     1 419 404 428,36     1 521 518 274,21           1 651 335 867,20           16%  

Kwota 
dochodów z 
tytułu emerytury 
i renty 

        790 692 319,12        797 422 998,48              832 376 876,12           5%  

Kwota 
dochodów z 
działalności 
gospodarczej 

        447 765 774,74        508 542 401,70              598 262 187,05          34% 

Kwota 
dochodów z 
tytułu umów 
zlecenia i dzieło 

        117 375 250,69        127 090 714,30              140 668 298,39           20% 

Kwota 
dochodów z 
tytułu najmu i 
dzierżawy 

             5 339 711,26            5 715 748,40                   5 917 910,03          11%  

Kwota 
dochodów z 
tytułu praw 
autorskich 

             7 744 346,91            9 062 399,04                   8 269 839,73           7%  

Kwota 
dochodów z 
tytułu 
odpłatnego 
zbycia rzeczy 

                  71 058,78                  33 548,20                      132 574,99           87%  

Kwota 
dochodów z 
działalności 
nierejestrowanej 

                                0                                  0                       274 196,57   B/D  

Kwota 
dochodów z 
innych źródeł 

          26 553 571,60          24 276 503,25                27 110 274,63           2%  
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Obszar: Aktywność ekonomiczna mieszkańców i podmiotów prawnych  

Podobszar: Forma aktywności - pozarolnicza działalność gospodarcza 

Wskaźniki 2016 2017 2018 Dy

na

mik

a 

Łączna liczba 
podatników 
uzyskujących 
dochody z tytułu 
stosunku pracy 

                   36 287,00            37 146,00           38 342,00           
6%  

Łączna liczba 
podatników 
uzyskujących 
dochody z tytułu 
emerytury i renty 

                   30 137,00            30 036,00           29 807,00  -        
1%  

Łączna liczba 
podatników 
uzyskujących 
dochody z tytułu 
działalności 
gospodarczej 

                      6 041,00              6 223,00             6 368,00           
5%  

Łączna liczba 
podatników 
uzyskujących 
dochody z tytułu 
umów zlecenia i o 
dzieło 

                   14 558,00            14 372,00           15 141,00           
4%  

Łączna liczba 
podatników 
uzyskujących 
dochody z tytułu 
najmu i dzierżawy 

                         677,00                 683,00                664,00  -        
2%  

Łączna liczba 
podatników 
uzyskujących 
dochody z tytułu 
praw autorskich 

                      1 295,00              1 289,00             1 271,00  -        
2%  

Łączna liczba 
podatników 
uzyskujących 
dochody z tytułu 
odpłatnego zbycia 
rzeczy 

                           22,00                    14,00                   14,00  -        
36
%  
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Łączna liczba 
podatników 
uzyskujących 
dochody z tytułu 
działalności 
nierejestrowanej 

                                  0                         0                   23,00   
B/D  

Łączna liczba 
podatników 
uzyskujących 
dochody z tytułu 
innych źródeł 

                      6 327,00              5 968,00             6 122,00  -        
3%  

 

 

Obszar: Aktywność ekonomiczna mieszkańców i podmiotów prawnych  

Podobszar: Aktywność ekonomiczna osób prawnych 

Wskaźniki 2016 2017 2018 D

y

n

a

m

ik

a 

Łączna liczba 
podmiotów 
posiadających 
osobowość prawną 

                      1 550,00                     1 628,00                     1 587,00  2,
3
9
% 

Łączna kwota 
przychodów 
(niezależnie z 
jakiego tytułu) - 
osoby prawne 

       9 156 975 461,58      9 485 940 864,58   11 311 360 669,88  2
3,
5
3
% 

Łączna kwota 
dochodów 
(podstawa do 
opodatkowania) - 
osoby prawne 

          354 336 263,00         392 564 064,00         556 395 620,00  5
7,
0
2
% 

Łączna kwota 
podatku należnego 
- osoby prawne 

            67 323 891,00           73 409 300,00         104 336 679,00  5
4,
9
8
% 

Łączna kwota 
wykazanej straty 
(niezależnie z 
jakiego tytułu) - 
osoby prawne 

          140 290 966,53         177 318 989,91         161 322 801,32  1
4,
9
9
% 

 

 

Obszar: Aktywność ekonomiczna mieszkańców i podmiotów prawnych  
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Podobszar: Mieszkańcy osiągający dochody z różnych form aktywności 

Wskaźniki 2016 2017 2018 Dynamik

a 

Łączna liczba 
podatników 
uzyskujących 
dochody z 
tytułu 
działalności 
gospodarczej 

                     6 041,00                               6 223,00                           6 368,00  5,41% 

Łączna kwota 
przychodów 
z tytułu 
działalności 
gospodarczej 

      2 345 392 111,47                2 710 340 968,99            2 930 087 
393,39  

24,93% 

Łączna kwota 
dochodów z 
tytułu 
działalności 
gospodarczej 

         447 765 774,74                   508 542 401,70               598 262 
187,05  

33,61% 

Łączna kwota 
zaliczki na 
podatek z 
tytułu 
działalności 
gospodarczej 

           61 400 397,08                     70 697 370,77                 85 307 368,39  38,94% 

Łączna liczba 
podatników 
wykazującyc
h stratę na 
działalności 
gospodarczej 

                        779,00                                  709,00                              633,00  -18,74% 

Łączna kwota 
straty na 
działalności 
gospodarczej 

           15 040 677,53                     13 594 761,23                 16 889 775,17  12,29% 

 

 

Obszar: Aktywność ekonomiczna funkcjonalnych grup wieku 
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Podobszar: Aktywność osób młodych/Aktywność osób w wieku emerytalnym 

 

Wskaźniki  2016 2017 2018 

Liczba 
podatników 
do 26 roku 
życia 
uzyskujących 
dochody z 
tytułu 
działalności 
gospodarczej 

                        199,00                                209,00                 217,00  9
,
0
5
% 

Kwota 
dochodów z 
tytułu 
działalności 
gospodarczej 
pod. do 26 
r.życia 

             5 480 916,98                     6 356 641,62      9 444 959,29  7
2
,
3
2
% 

Kwota zaliczki 
na podatek z 
tytułu 
działalności 
gospodarczej 
pod. do 26 
r.życia 

                477 552,02                        574 244,61          949 982,58  9
8
,
9
3
% 

Liczba 
podatników w 
wieku 
emerytalnym 
uzyskujących 
dochody z 
tytułu 
działalności 
gospodarczej 

                        470,00                                497,00                 522,00  1
1
,
0
6
% 

Kwota 
dochodów z 
tytułu 
działalności 
gospodarczej 
pod. w w. 
emeryt. 

           30 222 630,01                   38 716 576,71    46 700 136,70  5
4
,
5
2
% 

Kwota zaliczki 
na podatek z 
tytułu 
działalności 
gospodarczej 
pod. w w. 
emer. 

             4 416 262,98                     5 927 521,36      7 023 120,93  5
9
,
0
3
% 
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2.3. Wnioski i rekomendacje eksperckie po analizie przeprowadzonej z wykorzystaniem narzędzia 

Monitor Miast.    

Poddane analizie eksperckiej wybrane z Monitora Miast wskaźniki dla Chorzowa pozwoliły  wskazać 

czynniki o największym znaczeniu i sile oddziaływania rozumianej jako największe wyzwania w 

najbliższej dekadzie z którymi miasto będzie musiało się borykać lub będzie miało szansę wykorzystać 

je do zmiany swojej polityki.  Zestaw tych czynników jest powiązany z czynnikami wskazywanymi przez 

ekspertów w innych badaniach, np. przeprowadzonych na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju 

Miasta Chorzów 

 

Do mocnych stron Chorzowa wynikających z analizy wskaźników z Monitora Miast można zaliczyć:  

• Wysoką  dynamikę wzrostu nominalnych przychodów mieszkańców Chorzowa, których łączna 

wartość przekracza ponad ośmiokrotnie dochody budżetu miasta. 

• Wysoką aktywność ekonomiczną osób w wieku emerytalnym (wskazującą na rezerwy 

potencjału na lokalnym rynku pracy). 

• Wzrost liczby osób w wieku emerytalnym prowadzących działalność gospodarczą mimo 

osiągnięcia prawa do świadczeń. 

• Bardzo wysoką dynamikę dochodów z działalności gospodarczej, ponad dwukrotnie wyższą niż 

z tytułu stosunku pracy 

 

Wśród słabych stron miasta, na którą należy pilnie zwrócić uwagę można wymienić: 

• Malejącą liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym, 

• Malejącą liczbę ludności w wieku produkcyjnym 

• Spadek liczby mieszkańców 

• Niewielki (5,41%) przyrost liczby podatników uzyskujących dochody z tytułu działalności 

gospodarczej 

• Ponad dwukrotnie niższa liczba młodych osób do 26 roku życia prowadzących indywidualną 

działalność gospodarczą w stosunku do emerytów  

 

Najważniejsze czynniki oceniane jako szanse dla rozwoju wynikające z analizy wskaźników z 

Monitora Miast to: 

• Duży potencjał dochodów mieszkańców, w tym prowadzących działalność gospodarczą, który 

może zasilić lokalną gospodarkę. 

• Możliwość utrzymania na rynku pracy osób w wieku przedemerytalnym i zachęcenia ich do 

pozostania aktywnymi zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego, 

• Możliwość aktywizacji osób biernych zawodowo w wieku poprodukcyjnym na rynku pracy 

• Możliwość zwiększenia liczby młodych osób prowadzących działalność gospodarczą poprzez 

umiejętną promocję, wsparcie i edukację. 
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Do najważniejszych zagrożeń dla rozwoju społeczno-gospodarczego Chorzowa, korespondujących ze 

wskaźnikami z Monitora Miast można zaliczyć: 

 

• Utrzymanie się trendu zmniejszania się liczby mieszkańców miasta w wyniku ujemnego 

przyrostu naturalnego i migracji. 

• Wzrost obciążenia społecznego – zwiększenie liczby mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym w 

stosunku do liczby mieszkańców wieku produkcyjnym. 

• Ucieczka młodych mieszkańców do innych miast w poszukiwaniu lepszych możliwości 

edukacyjnych i lepszych warunków do pracy i życia.  

• Zmniejszająca się liczba osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą 

•      

Uzyskane z Monitora Miast informacje  i przeprowadzona na ich podstawie analiza SWOT pozwoliły na 

sformułowanie następujących wniosków i zaleceń dla władz samorządowych Chorzowa. Te wnioski i 

rekomendacje będą uwzględnione przy formułowaniu celów głównych i szczegółowych Planu 

Operacyjnego Rozwoju Firm Rodzinnych dla miasta. 

1. Rozwijanie działań promujących postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży zamieszkującej 
miejskie obszar funkcjonalny oraz wzmacnianie ich identyfikacji z Chorzowem 

2. Integracja lokalnych przedsiębiorców między sobą i ze środowiskiem miasta oraz rozwijanie 
sieci współpracy 

3. Przekierunkowanie  popytu generowanego przez lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców 
i jednostki publiczne na lokalny rynek poprzez w szczególności kształtowanie świadomości  
znaczenia zakupów dla wzmocnienia lokalnej gospodarki, kojarzenie lokalnego popytu z 
lokalną podażą, dostosowywanie oferty produktów/usług/możliwości inwestycyjnych do 
oczekiwań lokalnych podmiotów. 

4. Uruchamianie zachęt, programów skierowanych do osób w wieku przedemerytalnym 
mających na celu pozostanie na rynku pracy mimo nabycia w niedługim okresie uprawnień 
emerytalnych. 

5. Uruchamianie działań i zachęt aktywizujących zawodowo osoby w wieku emerytalnym. 
6. Wsparcie procesów sukcesyjnych związanych z przejmowaniem firm przez kolejną 

generację lokalnych przedsiębiorców. 
 

3. Wyniki badań ankietowych i ich ocena 

W uzupełnieniu do analizy społeczno-gospodarczej Chorzowie, wykonanej na podstawie dostępnych 

danych statystycznych i opisowych, dla potrzeb LPORFR przeprowadzono uzupełniające badania 

ankietowe:  

• sondaż przedsiębiorstw rodzinnych działających na terenie Chorzowa pod kątem ich stanu i 

potrzeb,  

• badanie  uczniów, 

• sondaż przedsiębiorstw rodzinnych pod kątem opracowania analizy SWOT  

3.1. Sondaż przedsiębiorstw rodzinnych  

Ankietę otworzyło 31 przedsiębiorców ale w badaniu wzięło udział początkowo 26 przedsiębiorców, a 

zakończyło ją 20.  Wśród biorących udział w ankiecie firm rodzinnych działających na terenie Chorzowa 
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najliczniej reprezentowane były mikro-przedsiębiorstwa (14 firm na 26, 54%). Małe i średnie firmy 

wzięły udział w ankiecie w ilości odpowiedni 6 i 5 (23% i 19%) a z dużych tylko jedna. 

Ankietę i wyniki badań zawiera załącznik nr. 1. 

Charakterystyka biznesowa firm 

Firmy biorące udział w badaniu działają przede wszystkim w branży usługowej (50%) i handlowej (35%). 

Pozostałe firmy reprezentowały transport, budownictwo, turystykę i administrację (po jednej).  

Podstawowym rynkiem dla ankietowanych firm pod względem geograficznym jest rynek krajowy 

(łącznie 92%) przy czym głównie jest to rynek lokalny, miejski (42%). Na rynku międzynarodowym 

działają  2 z ankietowanych FR. 

Podobny rozkład ma lokalizacja konkurencji dla badanych 

firm rodzinnych 96% ma konkurencje w kraju, przy czym 

42% ma konkurentów w mieście, a 54% na pozostałym 

obszarze kraju. Konkurentów za granicą ma tylko jedna  

z badanych firm. Większość ankietowanych FR (69%) ma 

niewielki udział w rynku,  

a znaczny – 27%. Nie było firm o dominującej pozycji na 

rynku. Jedna firma określiła się jako rozpoczynająca, z 

małym doświadczeniem. 

W ostatnim roku FR generalnie nie zwiększały 

zatrudnienia (69% nie) a jeżeli już, to o jedną osobę. 

Jedna firma zwiększyła zatrudnienie o 4 osoby. 

Charakterystyka biznesowa badanych firm rodzinnych 

pokrywa się z ogólną charakterystyką  przedsiębiorstw z 

Chorzowa przedstawioną w rozdz. I - diagnozie społeczno-gospodarczej, wykonanej na bazie 

dostępnych danych GUS. 

Charakterystyka rodzinna firm 

W Chorzowie, wśród ankietowanych firm generalnie nie 

ma firm „z tradycjami” – większość to firmy pierwszo-

pokoleniowe (77%) a pozostałe – to firmy drugo-

pokoleniowe. Żadna ankietowana firma nie określiła się 

jako trzecio- czy więcej- pokoleniowa. 

Zdecydowana większość firm (82%) nie ma również 

obecnie formalnego planu sukcesji ale wg 

ankietowanych odpowiednie szkolenie mogłoby 

wpłynąć na tą sytuację -  tak uważa 59% firm. 

Ankietowane firmy  zatrudniają najczęściej od jednego 

do dwóch członków rodziny - łącznie 11 wskazań, 50%, 

3 do 5 – 5 wskazań, 23%, a większe liczby wskazywały 

pojedyncze firmy. 

tylko lokalny; 
42%

tylko regionalny; 
27%

krajowy -
dalej; 23%

międzynarodowy; 8%

Rynek działania FR z Chorzowa

1 pokolenie; 77%

2 pokolenie; 23%

Pokoleniowość FR z Chorzowa
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Wskazania na przyszłość 

Większość ankietowanych firm zamierza 

się dalej rozwijać. Najczęściej 

wskazywanymi formami dalszego 

rozwoju jest rozszerzenie oferty przy 

zachowaniu dotychczasowego głównego 

profilu (41%)  

i wejście na nowe rynki (23%).  Tylko 

23% z ankietowanych przedsiębiorców 

jest zdecydowana przekazać w 

przyszłości firmę innym członkom 

rodziny, 32% jeszcze się waha, a aż 45% 

nie ma takiego zamiaru. Przy czym tylko 

18% firm deklaruje posiadanie 

formalnego planu sukcesji. Żadna z firm nie zadeklarowała zamiaru zawieszenia czy likwidacji 

działalności. 

Firmy miały możliwość wielokrotnego wyboru, więc wskazania nie sumują się do 100%. 

Aktywność lokalna firm 

Aktywność pozabiznesowa firm rodzinnych z Chorzowie nie jest zbyt widoczna. Uczestnicy ankiety nie 

dostrzegają dużych korzyści wynikających ze zrzeszania się w lokalnych organizacjach przedsiębiorców, 

prawie 59% z nich nie jest członkami takich organizacji. Jednocześnie połowa ankietowanych 

przedsiębiorców deklaruje, że uczestniczy w życiu tych organizacji i w organizowanych z ich udziałem 

inicjatywach (32% sporadycznie, a 18% regularnie). 

Udział w lokalnych inicjatywach społecznych deklaruje nieco ponad połowa przedsiębiorców  

z Chorzowa (55%) a wsparcia finansowego takim inicjatywom udziela 41%, przy czym regularnie tylko 

14% z nich. 

Ocena ryzyk i zagrożeń w działalności firm 

Firmy rodzinne działające na terenie Chorzowa podały dość duży wachlarz ryzyk i zagrożeń w ich 

obecnej działalności. Wśród najliczniej wskazanych można wyróżnić ryzyka związane bezpośrednio z 

działalnością na rynku jak wzrost kosztów działalności - 55% wskazań, spadek rentowności związany z 

innymi czynnikami (np. popyt) – 55% wskazań,  uzależnienie od ograniczonego popytu na lokalnym 

rynku – 35% wskazań  czy konkurencja globalnych korporacji -  30% wskazań. Wśród zagrożeń czy 

przeszkód w rozwoju przedsiębiorcy wskazywali również przeszkody pozarynkowe jak nieumiejętność 

współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i administracją publiczną – 35% wskazań lub 

nieumiejętność współpracy z innymi przedsiębiorcami lub pracownikami spoza rodziny – po 25% 

wskazań. Problemy z dostępnością pracowników wskazało tylko 30% firm.  

Jako małe ryzyko dla dalszego istnienia firmy ankietowani przedsiębiorcy wskazali brak sukcesora - 

20% wskazań. 
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Firmy miały możliwość wielokrotnego wyboru, więc wskazania nie sumują się do 100%. 

 

Oczekiwane wsparcie doradcze i szkoleniowe od LCK 

(odpowiedzi „bardzo przydatne” i „przydatne”) 

Firmy rodzinne działające na terenie Chorzowa są wyraźnie zainteresowane doradztwem i szkoleniami 

organizowanymi przez Lokalne Centrum Kompetencji. Wśród interesujących je tematów wyróżniły: 

• Techniki i sposoby prowadzenia firmy rodzinnej – wskazało 90% firm, 

• Wzmacnianie trwałości i konkurencyjności firmy rodzinnej np. poprzez wizyty studyjne w 

podobnych firmach, skuteczne wyjście na rynki zewnętrzne, sieciowanie firm rodzinnych itp. – 

wskazało 80% firm, 

• Wsparcie doradcze procesów sukcesyjnych – wskazało 75% firm, 

• Sposoby pomiaru zysku ekonomicznego i budowa strategii inwestycyjnych – skazało 70% firm, 

• Identyfikacja i ocena ryzyka oraz definiowanie planów odpowiedzi na zagrożenia – wskazało 70% 

firm. 

Współpraca z lokalnymi instytucjami publicznymi 

Współpraca z lokalnymi instytucjami publicznymi badana była w kilku aspektach: aktywnego udziału, 

doradztwa i dostępu do informacji. Główne obszary współpracy, którymi byłyby zainteresowane firmy 

rodzinne z Chorzowa to: 

• Wykorzystanie środków Funduszu Pracy (podnoszenie kwalifikacji pracowników, staże, 

tworzenie nowych miejsc pracy, doposażanie nowych stanowisk pracy) – wskazało 90% firm, 

• Tworzenie wspólnych platform zakupowych i sprzedażowych oraz rozwijanie więzi 

kooperacyjnych z innymi lokalnymi firmami – wskazało 80% firm, 

• Ułatwienie i poprawienie dostępu do usług wspierających rozwój lokalnych firm rodzinnych 

(fundusze pożyczkowe, doradztwo itp.) – wskazało 80% firm, 

• Współpraca firm rodzinnych przy realizacji zamówień publicznych miejscowych instytucji 

publicznych – wskazało 75% firm, 
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• Pozyskanie wykwalifikowanych pracowników poprzez współdziałanie ze szkołami zawodowymi 

i instytucjami kształcenia ustawicznego (przygotowanie dedykowanych programów kształcenia 

zawodowego, praktyki zawodowe) – wskazało 65% firm, 

• Przygotowanie wspólnie z innymi partnerami programu rozwoju firm rodzinnych w mieście -  

wskazało 65% firm, 

• Wdrożenie w firmie rozwiązań e-business (zarządzanie, sprzedaż, kooperacja), 

cyberbezpieczeństwa własności intelektualnej – wskazało 65% firm. 

Ocena miasta jako miejsca do prowadzenia biznesu 

Ankietowane firmy rodzinne działające na terenie Chorzowa zdecydowanie poleciłyby swoje miasto 

jako dobre miejsce do prowadzenia działalności (95% wskazań).  

Dostrzegają jednak bariery do prowadzenia działalności w mieście. Za najważniejsze uznały:  

• Trudności w znalezieniu bazy lokalowej  – wskazało 45% firm, 

• Brak wykfalifikowanych pracowników - wskazało 40% firm, 

• Wysokie podatki lokalne – wskazało 35% firm, 

• Trudności komunikacyjne i transportowe/parkingowe w mieście - wskazało 30% firm, 

Wśród barier dla firm rodzinnych w Chorzowie ankietowani przedsiębiorcy wskazali również problemy 

w załatwianiu spraw w UM czy brak działań zer strony Miasta promujących gospodarkę. 

 

 

Ankietowani oceniają raczej bardzo dobrze (40% wskazań) lub dobrze (35% wskazań) efektywność 

działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości podejmowane przez instytucje miejskie. Niedostatecznie 

efektywność takich działań oceniła tylko jedna firma. 

  

45%

40%

35%

30%

25%

20%

20%

15%

10%

trudności w znalezieniu bazy lokalowej

brak wykfalifik. pracown.

wysokie podatki lokalne

trudności komunikac. i transportowe w…

brak dostępu do wiedzy o innowacjach i…

brak działań promuj. gospodarkę ze strony…

trudności w załatwianiu spraw w UM

brak platformy wymiany…

konkurencja dużych firm

Bariery dla FR w Chorzowie



Lokalny Program Rozwoju Firm Rodzinnych m. Chorzów 

str. 35  
  

PODSUMOWANIE 

Reprezentacja ankietowanych przedsiębiorców rodzinnych z Chorzowa była typowa – odpowiadająca 

generalnej strukturze firm pod kątem wielkości: najwięcej mikro-przedsiębiorstw, mniej małych i 

średnich oraz jedno duże. Odpowiedzi firm na pytania ankietowe były również typowe, podobne do 

odpowiedzi tego typu firm z innych średnich miast na prawach powiatu. Firmy te działają głównie na 

rynku lokalnym i regionalnym, a dominujące branże to handel i usługi. Firmy rodzinne z Chorzowa 

mają w miarę dość ambitne plany rozwojowe – ponad 40% z nich planuje rozszerzyć ofertę, a wejść 

na nowe rynki prawie 1/4. Dostrzegają jednak wiele ryzyk i barier dla swojego rozwoju, przede 

wszystkim wzrost kosztów działalności i problemy z rentownością czy uzależnienie od popytu na 

rynku lokalnym. Ankietowane firmy liczą na wzmocnienie współpracy z lokalnymi instytucjami 

otoczenia biznesu i władzami samorządowymi Chorzowa, będąc szczególnie zainteresowane 

wsparciem doradczym i informacyjnym. Główne zapotrzebowanie doradcze i informacyjne dotyczy 

zagadnień związanych z problemami biznesowymi, w tym stricte dotyczącymi firm rodzinnych – 

prowadzenia firmy, wzrostu jej konkurencyjności a także przygotowania sukcesji.  

Ankietowani przedsiębiorcy w zdecydowanej większości poleciliby Chorzów jako dobre miejsce do 

prowadzenia biznesu, co świadczy o silnej identyfikacji firm rodzinnych z miastem. Nie są jednak 

bezkrytyczni w tej ocenie. Wśród ważnych mankamentów wymieniają przede wszystkim trudności w 

znalezieniu bazy lokalowej w mieście, niedostatek wykwalifikowanych pracowników, wysokie podatki 

lokalne a także oczekują na intensywniejsze działania Miasta w zakresie promocji i wsparcia lokalnej 

gospodarki.  

 

 

 

3.2. Badanie uczniów  

Celem badania było: 

• poznanie planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 

• rozpoznanie w jakim stopniu młodzi ludzie identyfikują przedsiębiorczość, w tym 

przedsiębiorczość rodzinną oraz produkty i usługi lokalne w mieście, 

• ocena miasta w opinii młodzieży jako miejsca do życia i planowania kariery zawodowej. 

W badaniach wzięło udział 219 uczniów (ilość otwarć ankiety) ale nie wszyscy odpowiedzieli na każde 

pytanie – ankietę do końca wypełniło 191 uczniów. Do wyliczenia udziału procentowego wskazań 

wzięto liczbę udzielonych odpowiedzi indywidualnie z każdego pytania.  

Ankietę i wyniki badań zawiera załącznik nr. 2. 

Profil ankietowanych uczniów i ich rodziców 

Ankieta przeprowadzona była wśród uczniów z ostatnich klas szkół średnich branżowych (technikum  

i szkoła branżowa I st.) oraz licealnych, zlokalizowanych w Chorzowie, z czego:  

• 61% stanowili chłopcy, 39% dziewczęta, 

• 57% stanowili uczniowie mieszkający w Chorzowie, a 43% poza miastem, 

• 67% stanowili uczniowie liceum, 29% uczniowie technikum a 4% uczniowie szkół branżowych  
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Ponieważ na kształtowanie postaw uczniów przeważający wpływ maja rodzice, w ankiecie zbadano 

poziom wykształcenia i profil zawodowy rodziców ankietowanych uczniów. Wśród rodziców 

przeważają osoby z wykształceniem średnim (31%). Wykształcenie wyższe posiada 25% z nich, a 

zawodowe 26%.  Wykształcenie podstawowe posiada tylko 2%. Najwięcej rodziców ankietowanych 

uczniów (63%) jest pracownikami zatrudnionymi w innej firmie, a kolejną grupę stanowią osoby 

prowadzący własną firmę (14%). Jako bezrobotnych wskazało swoich rodziców tylko 5% uczniów, co 

odbiega w górę od ogólnego poziomu bezrobocia w Chorzowie. 

 

 

 

 

 

Edukacja zawodowa 

Uczniowie objęci badaniem planują już swoją przyszłość zawodową - odpowiedzi „raczej tak” lub  

„zdecydowanie tak” udzieliło 80% badanych a ponad połowa z nich (53%) ma sprecyzowane plany 

dalszej zawodowej edukacji. 

Wśród uczniów liceów 73% zamierza kontynuować naukę co najmniej na studiach licencjackich a wśród 

uczniów techników – tylko 43%. Nie zamierza kontynuować nauki, ale pójść do pracy zaraz po 

skończeniu szkoły zamierza tylko 6% uczniów liceów i 26% uczniów techników. Niezdecydowanych jest 

odpowiednio 16% i 26%. 

Uczniowie szkół branżowych zdecydowanie zamierzają poprzestać na tym stopniu edukacji (tylko jedna 

osoba zadeklarowała chęć dalszej nauki). 

 

stdia licencj. 
i mgr; 50%

tylko licencjackie; 
23%

nie zamierzam 
kont. nauki; 6%

jeszcze nie 
wiem; 16%

inne; 5%

Plany edukacyjne uczniów liceów 

studia licencj. i 
mgr.; 20%

studia 
licencjackie; 

23%

nie zamierzam 
kont. nauki; 26%

jeszcze nie 
wiem; 26%

inne; 5%

Plany edukacyjne uczniów technikum

podstawowe; 5%

zawodowe; 26%

średnie; 31%

wyższe; 25%

nie wiem; 12%

Profil wykształcenia rodziców

własna firma; 14%

zatr. w innej firmie; 63%

wolny zaw.; 4%

gosp. rolne; 2%

emer./ren.; 4%

bezrobotni; 5%
nie wiem; 9%

Profil zawodowy rodziców



Lokalny Program Rozwoju Firm Rodzinnych m. Chorzów 

str. 37  
  

Tylko połowa ankietowanych uczniów (49,5%) uważa, że obecna szkoła przygotowuje dobrze do startu 

w życie zawodowe, jednak bardziej teoretycznie, niż praktycznie – na brak przygotowania praktycznego 

wskazało 57% uczniów. 

Planując edukację i rozwój zawodowy większość uczniów (61%) korzysta głównie z rady rodziny. 

Radami kolegów i przyjaciół kieruje się 44% z nich a informacjami z mediów i Internetu – 21% . Swoimi 

własnymi przemyśleniami kieruje się 30% uczniów. Niewielu uczniów bierze pod uwagę rady 

nauczycieli (20%) a jeszcze mniej (16%) korzysta ze wskazań doradców zawodowych. 

 

 

 

Oczekiwania uczniów związane z pracą 

Wśród badanych uczniów duży odsetek ma już pewne doświadczenia związane z pracą - 78% z nich 

podjęło już pracę za którą otrzymało wynagrodzenie, przy czym najczęściej miała ona charakter 

dorywczy w okresie wolnym od nauki (64% wskazań). Staż lub praktykę zawodową odbyło/odbywa 

15% z nich. Doświadczenia w stałej pracy w pełnym wymiarze godzin ma za sobą tylko 9% 

ankietowanych uczniów. 

 

 

Uczniowie uważają, że najlepsze warunki młodym ludziom zapewniają firmy prywatne (41% wskazań) 

przy czym niekoniecznie musi być to firma własna na którą wskazało 30% ankietowanych. Niską ocenę 

wśród uczniów mają firmy państwowe (10% wskazań) a najniższą - instytucje publiczne (3% wskazań). 

Tylko 12% ankietowanych uczniów chciałoby pracować w Mieście, prawie 1/3 (31%) uczniów woli 

pracować w województwie lub regionie, a dalej w kraju - 12%. Sporo uczniów (25%)chciałaby jednak 

pracować za granicą.  
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Przedsiębiorczość 

Określając osobę charakteryzującą się postawą przedsiębiorczą 47% uczniów uważa, że taka osoba 

potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji a 31% uważa, że taka osoba potrafi wykorzystać zdobywaną 

wiedzę i doświadczenie do zbudowania własnego potencjału. Tylko 2,5% uważa, że taka osoba to ktoś, 

kto dąży do uzyskania wielkiej fortuny. 

Uczniowie uważają, że postawa przedsiębiorcza 

nie jest talentem wrodzonym (tylko 1% wskazań 

na tak) ani nie jest efektem wpływu  środowiska, w 

którym się przebywa (np. rodzina z tradycjami 

przedsiębiorczymi). Dominująca większość (73%) 

uważa, że można się jej nauczyć, choć czasem 

wymaga to znacznego wysiłku. 

Nieco ponad ¾ uczniów uważa, że postawa 

przedsiębiorcza jest istotna w całym życiu 

człowieka, nawet jeżeli nie planuje się prowadzić 

własnej firmy. Tylko 9% uważa, że cecha ta jest 

potrzebna tylko wtedy, gdy zamierza się prowadzić 

własną firmę. 12% uczniów nie ma w wyrobionego 

poglądu na ten temat. 
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Predyspozycje zawodowe 

Własne umiejętności umożliwiające start 

zawodowy, nabyte już lub nabywane w trakcie 

nauki, wysoko lub bardzo wysoko ocenia prawie 

1/3 uczniów (31%) a przeciętnie nieco ponad 

połowa z nich (54%). Nisko lub bardzo nisko swoje 

umiejętności i predyspozycje zawodowe ocenia 

tylko 10% uczniów. 

Wśród ankietowanych uczniów jest widoczne duże 

zainteresowanie samodzielną działalnością 

gospodarczą. Możliwość założenia przez siebie 

własnej firmy widzi 60% uczniów i tylko 26% nie, 

przy czym 64% uważa, że ma predyspozycje do 

tego, aby pracować na własny rachunek a 44% 

stwierdza, że posiada już nawet odpowiednią do 

tego wiedzę. 

    Firmy rodzinne 

Ogólna znajomość firm rodzinnych w Chorzowie i przedmiotu ich działalności nie jest wysoka wśród 

chorzowskich uczniów. Tylko 26% zna firmy rodzinne w mieście. Wg. uczniów są to głównie firmy 

prowadzące działalność usługową i handlową. Uczniowie w większości nie mają wiedzy na temat, czy 

firmy rodzinne są atrakcyjnym miejscem prace, choć za nie atrakcyjne uważa je tylko 5% 

ankietowanych. 

Niewiele bo tylko ¼ uczniów wskazało, że ich 

najbliższa rodzina prowadzi własną firmę, a z tej 

grupy uczniów mniej niż połowa (46%) pracowała 

już w swojej firmie  rodzinnej.  

Ponad połowa uczniów (58%), których rodzina 

prowadzi firmę, interesuje się sprawami firmy, ale 

tylko 10% z nich chciałoby dalej pracować w tej 

firmie (34% jeszcze nie wie). 

Myśląc o własnej działalności uczniowie raczej nie 

zamierzają prowadzić jej w już istniejącej firmie 

rodzinnej – tylko 16% zamierza przejąć ją  

w przyszłości. Uczniowie wskazują nawet, że 

rodzina tego od nich nie oczekuje (58% wskazań)., 

albo uczniowie nie wiedzą (24%) jakie są 

oczekiwania rodziny odnośnie przejęcia firmy, co 

zważywszy na wiek ankietowanych wskazuje co 

najmniej na brak odpowiednio wczesnego 

przygotowania sukcesji. 
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Ocena miasta jako miejsca życia i prowadzenia 

biznesu 

Nieco ponad połowa ankietowanych uczniów (53%) uważa, że Chorzów jest dobrym miastem do życia.  

Najważniejszym dla młodzieży czynnikiem decydującym o postrzeganiu Chorzowa jako dobrego 

miejsce do przyszłego życia jest posiadanie tu rodziny lub znajomych (57% wskazań)). Dopiero w dalszej 

kolejności młodzież wskazuje na możliwość zdobycia odpowiedniego wykształcenia (46% wskazań) i 

ofertę kulturalną i sportową (43%). 

Wśród czynników negatywnych, zniechęcających do dalszego życia w Chorzowie przeważają czynniki 

ekonomiczne, związane rozwojem zawodowym i osobistym, tj.  brak  możliwości dalszego rozwoju 

zawodowego (aż 65% wskazań), brak możliwości zdobycia dobrej pracy (44%), czy uzyskania dobrego 

wykształcenia (26%). Istotnym czynnikiem zniechęcającym jest też wskazywany brak możliwości 

znalezienia atrakcyjnego mieszkania (38% wskazań). 

 

PODSUMOWANIE 

Młodzież z chorzowskich szkół poważnie myśli o swojej przyszłości zawodowej i traktuje własny 

biznes jako atrakcyjny pomysł. Wg ankietowanych powinna to być raczej własna, nowa firma niż 

przejmowanie istniejącej firmy rodzinnej, tym bardziej, że w zdecydowanej większości uczniowie są 

przekonani, że rodzina nie oczekuje się od nich przejęcia firmy. W dokonywaniu przez młodzież 

ważnych wyborów dotyczących ich przyszłości zawodowej bardzo niewielka jest rola doradców 

zawodowych, co wskazuje na potrzebę pogłębionej analizy przyczyn tej sytuacji pod kątem poprawy 

efektywności pracy doradców. 

Silnie preferowane jest zatrudnienie w sektorze prywatnym - firmy prywatne są zdecydowanie 

postrzegane jako atrakcyjniejsze miejsce pracy niż sektor publiczny.  

Optymistyczna samoocena własnych predyspozycji połączona i potrzeba nabycia większej wiedzy dot. 

prowadzenia własnej firmy połączona jest z przekonaniem o możliwości nauczenia się 

przedsiębiorczości, której przydatność jest wysoko oceniana jako umiejętność przydatna generalnie 

w życiu, a nie tylko dla prowadzenia biznesu. 
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11%

13%

30%

43%

57%

0%

26%

65%
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25%
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18%

24%
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Możliwość / Brak możl. zdobycia odpow. wykształc.
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Możliwość / Brak możl. zdobycia dobrej pracy
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Chorzów jako dobre / nie dobre miejsce do życia
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Tylko 1/4 uczniów ma bezpośredni kontakt z firmą rodzinną, a połowa z nich interesuje się jej 

działalnością. Niewątpliwie związane to jest z przekonaniem większości młodzieży o braku 

zainteresowania rodziny przejęciem  w przyszłości rodzinnego biznesu. Generalnie u chorzowskiej 

młodzieży występuje  mała znajomość lokalnych firm rodzinnych i zagadnień związanych z 

prowadzeniem rodzinnego biznesu czy też oceną atrakcyjności pracy w firmach rodzinnych. 

Ankietowani uczniowie maja podzieloną opinię co do tego, czy Chorzów jest atrakcyjnym miejscem do 

dalszego życia. Dla uczniów postrzegających Chorzów jako dobre miejsce do życia decydującym 

czynnikiem są więzi społeczne wynikające z osobistych relacji z mieszkającą tu rodziną i znajomymi. 

Natomiast negatywne oceny wynikają głównie z  przekonania o ograniczonych możliwości rozwoju 

osobistego i zawodowego, oraz trudności w znalezienia atrakcyjnej pracy. 

 

4. Analiza SWOT  

4.1. Cel i opis badania 

W sondażu przedsiębiorców z firm rodzinnych z Chorzowie, którego celem było opracowania analizy 

SWOT dla miasta z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w 

mieście, udział wzięło 28 przedsiębiorców, z czego ankietę do końca wypełniło 23.  Ankieta polegała 

na udzieleniu odpowiedzi na 9 pytań z 2 grup czynników wewnętrznych (jakie są potencjały i jakie 

problemy miasta z punktu widzenia firm rodzinnych, czyli jakie są mocne i słabe strony miasta) oraz z 

2 grup czynników zewnętrznych (szanse i zagrożenia dla miasta) oceniając je w skali od 1 (najmniej 

ważny) do 5 (najważniejszy). 

 

 

3.2. Macierz SWOT dla Chorzowa 

Zebrane odpowiedzi pozwoliły na wyselekcjonowanie po 6 czynników z każdej grupy o największym 

znaczeniu wg respondentów ankiety. Ponieważ na poszczególne części ankiety odpowiedziała różna 

ilość przedsiębiorców, jako czynnik wyróżniający przyjęto średnią ważoną ze wskazanych ocen w 

każdym pytaniu. 

Mocne i Słabe Strony oraz Szanse i Zagrożenia ustalone na podstawie ankiety przeprowadzanej  

w 2019 r pod kątem funkcjonowania i rozwoju firm rodzinnych prezentuje tabela 10.  

Tab. 10. Tabela SWOT dla miasta Chorzów w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości FR 

Mocne strony 
Ilość 

wskazań 
Wart. śr. 

S1 
poziom i styl życia społeczności lokalnej (zasobność ekonomiczna, 
wzrastający popyt konsumpcyjny, nastawienie bio/eko …) 

25 3,6 

S2 
dostęp do pomocy finansowej ( instytucje ofer. śr. pomocowe 
krajowe/UE, oddziały banków ofer. kredyty dla przedsięb …) 

25 3,6 
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S3 
zasoby osobowe (dostępność pracowników, ich kwalifikacje, etos 
pracy, poziom przedsiębiorczości) 

25 3,5 

S4 
wsparcie instytucji otoczenia biznesu (oddziały izb gosp., cech 
rzemiosł, klub biznesu …) 

25 3,4 

S5 
specyfika gminy (walory turystyczne, walory historyczno-kulturowe 
wspier. rzemiosło, tradycje związane z przedsiębiorczością …) 

25 3,4 

S6 
szkolnictwo przygotowujące kwalifikowane kadry/pracowników 
(szkoły średnie i zawodowe, szkoły/oddziały szkół wyższych, ośrodki 
kształcenia …) 

25 3,4 

Średnia siła mocnych stron 3,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słabe strony 
Ilość 

wskazań 
Wart. śr. 

W1 
dostęp do pomocy finansowej (brak  instytucie ofer. środki 
pomocowe krajowe lub UE, mało/brak oddziałów banków ofer. kredyty 
dla przedsiębiorców …) 

25 3,6 

W2 
zasoby osobowe (mała dostępność pracowników, niskie kwalifikacje, 
brak etosu pracy, niski poziom przedsiębiorczości …) 

25 3,5 

W3 
specyfika gminy (słabe walory turystyczne, małe walory historyczno-
kulturowe wspier. rzemiosło, brak tradycji związanych z 
przedsiębiorczością …) 

25 3,4 

W4 
szkolnictwo przygotowujące kwalifikowane kadry/pracowników 
(niewystarcz. ilość szk. średnich i zawodowych, brak szkoły/oddziałów 
szkół wyższych, brak ośrodków kształcenia ustaw. …) 

25 3,4 

W5 
poziom i styl życia społeczności lokalnej (niska zasobność 
ekonomiczna, mały popyt konsumpcyjny, mały popyt na dobra/usługi 
poza konsumpcyjne …) 

25 3,4 

W6 
polityka gospodarcza samorządu lokalnego (brak ułatwień 
podatkowych, brak terenów, słabe wsparcie szkoleniowe i doradcze, 
brak planów rozwojowych …) 

25 3,3 

Średnia siła słabych stron 3,44 

 

 

 

Szanse 
Ilość 

wskazań 
Wart. śr. 

O1 
rozwiązania legislacyjne sprzyjające rozw. przedsięb. (w zakresie 
ZUS, w zakresie podatk., branżowe, w zakresie sukcesji, w zakresie 
koncesji/licencji …) 

24 3,7 
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O2 
rozwój szkolnictwa i poziomu edukacji (wzrost liczby szkół, 
dopasowanie oferty eduk. do potrzeb lokalnych …) 

24 3,5 

O3 

dostęp do technologii IT/cyfryzacja (wykorzystanie technol. 
cyfr./komputerów w produkcji/usługach, rozwój e-handlu, 
automatyzacja procesów, wykorzystanie urz. mobilnych, Internet 
Rzeczy ...)  

24 3,5 

O4 
wzrost poziomu i stylu życia społeczności lokalnej (wzrost 
zasobności, nastawienie proekologiczne, wzrost popytu na dobra/usł. 
poza konsumpcyjne …) 

24 3,5 

O5 
współpraca międzyregionalna i międzynarodowa (wymiana 
doświadczeń z innymi miastami, misje gospodarcze, staże pracown. 
…) 

24 3,5 

O6 
rozwój infrastruktury technicznej (budowa dróg, rozwój infrastr. 
kolejowej, sieci el-en, sieci wod-kan, sieci gazowej, sieci informatycznej 
…) 

24 3,5 

Średnia siła szans 3,53 

 

 

 

 

 

Zagrożenia 
Ilość 

wskazań 
Wart. śr. 

T1 
niestabilność polityczna (zmiana rządu, złe stosunki 
międzynarodowe, ograniczenia kompetencji samorządów …) 

23 3,7 

T2 
niestabilne/niedostosowane/niekorzystne rozwiązania legislacyjne 
(w zakresie ZUS, w zkar. podatków, branżowe …) 

23 3,5 

T3 
osłabienie gospodarcze w najbl. przyszłości (kurczenie się rynków 
zbytu, zatory płatnicze, wysokie stopy procentowe …) 

23 3,4 

T4 
wzrost kosztów funkcjonowania (energia/gaz, koszty pracy, czynsze 
…) 

23 3,4 

T5 
wzrost konkurencji (wejście firm globalnych lub sieciowych, napływ 
tanich towarów z Azji itp. …) 

23 3,4 

T6 
zmniejszenie wsparcie dla MŚP (mniejsza oferta programów 
pomocowych, większe wymagania – np. wkład własny …) 

23 3,4 

Średnia siła zagrożeń 3,49 
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4.3. Wnioski z analizy SWOT 

1. Wg ankietowanych miasto Chorzów ma potencjał i perspektywy w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości lokalnej bowiem mocne strony miasta przeważają lekko nad jego stronami 

słabymi a płynące z otoczenia zewnętrznego szanse przeważają nad zagrożeniami. 

2. Wyraźnie wskazanymi mocnymi stronami miasta wg ankietowanych są: poziom i styl życia 

społeczności lokalnej (zasobność ekonomiczna, popyt konsumpcyjny, popyt na dobra/usługi poza 

konsumpcyjne itp.), dostęp do pomocy finansowej (instytucje oferujące środki pomocowe 

krajowe lub UE, oddziały banków oferujące kredyty dla przedsiębiorców itp.) oraz zasoby 

osobowe w mieście (dostępność pracowników, ich kwalifikacje, etos pracy, poziom 

przedsiębiorczości itp.). Jednocześnie dostęp do pomocy finansowej i zasoby osobowe zostały 

wskazane jako najistotniejsze słabe strony – wskazuje to na to, że czynniki te są tak zwanymi 

„języczkami u wagi” determinującymi kierunek wektora rozwojowego  miasta. 

3. Za wyraźnie słabą stronę miasta uznano jego specyfikę obejmującą uwarunkowania lokalizacyjne, 

historyczne i związane z tradycją przemysłową.  

4. Wśród szans dla rozwoju przedsiębiorczości w Chorzowie wyróżniono przede wszystkim  

rozwiązania legislacyjne sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw (w zakresie ZUS, w zakresie 

podatkowym, branżowe, w zakresie sukcesji, w zakresie koncesji/licencji itp.), oraz na nieco 

niższym poziomie szereg innych czynników w tym rozwój szkolnictwa i poziomu edukacji 

decydujące o przygotowaniu przyszłych kadr dla przedsiębiorstw, a także dostęp do technologii 

IT i cyfryzację, pozwalające poprawić konkurencyjność chorzowskich przedsiębiorstw i umożliwić 

im dostęp do nowych rynków i kanałów dystrybucji. 

5. Za największe zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorczości w mieści przedsiębiorcy uznali 

niestabilność polityczną (zmiana Rządu/zmiany w Rządzie, złe stosunki międzynarodowe, 

ograniczenia kompetencji samorządów itp.). Jest to wyraźny sygnał mówiący o tym, że 

przedsiębiorcy uważają, iż polska i lokalna gospodarka jest silnie zależna od polityki na każdym 

szczeblu.  W drugiej kolejności wskazywano na zagrożenie wynikające z 

niestabilnych/niedostosowanych/niekorzystnych rozwiązań legislacyjnych wskazywanych 

jednocześnie jako szansa rozwojowa (w zależności od tego w jakim kierunku nastąpią zmiany). W 

dalszej kolejności, na równym poziomie ważności wskazywano ryzyko osłabienia gospodarczego, 

wzrost kosztów funkcjonowania, presję konkurencyjną (ze strony przedsiębiorstw globalnych i  

zagranicznych) oraz zmniejszenie wsparcia dla sektora MŚP.  

  



Lokalny Program Rozwoju Firm Rodzinnych m. Chorzów 

str. 45  
  

IV. Program rozwoju firm rodzinnych miasta na lata 2020-2022 

1. Cele główne Lokalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Firm Rodzinnych 
Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej Chorzowa, przeprowadzona przy wykorzystaniu m.in. 

narzędzia MRL Związku Miast Polskich, została uzupełniona o wyniki badań sondażowych 

przedsiębiorców,  i uczniów z Chorzowa oraz o wyniki badania przedsiębiorców pod kątem analizy 

SWOT Miasta. Badania te były realizowane  wg metodyki opracowanej przez zespół ekspertów ZMP 

dla potrzeb projektu "Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej - Lokalne 

Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych", którego koordynatorem jest Stowarzyszenie 

Inicjatywa Firm Rodzinnych  (IFR) a partnerami samorządy siedmiu miast i Związek Miast Polskich 

(ZMP). Ankietowanie było realizowane przez Animatorów Lokalnych Centrów Usług przy współpracy 

pracowników urzędów miast partnerskich w oparciu o narzędzia opracowane przez pracowników 

ZMP. Przygotowując ocenę pożądanych kierunków wsparcia firm rodzinnych wykorzystano  w 

szczególności następujące narzędzia:: 

• „Badanie roli przedsiębiorczości (w tym rodzinnej) w planach zawodowych młodzieży w 

szkołach średnich w Chorzowie”, 

• „Badanie stanie stanu i pozycji firm rodzinnych w mieście”, 

• „Analiza SWOT  dla przedsiębiorców działających na terenie miasta w kontekście działalności 

firm rodzinnych”. 

Jako uzupełnienie diagnozy wykorzystano również badania  „Firmy rodzinne”, realizowanego 

wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i stowarzyszenie IFR. 

Wyniki przeprowadzonej diagnozy pozwoliły na zdefiniowanie trzech priorytetów  Lokalnego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Firm Rodzinnych w Chorzowie: 

Cel główny : Miasto przyjazne przedsiębiorcom prowadzącym firmy rodzinne.  

Lokalny Program Operacyjny Rozwoju Firm Rodzinnych dla Chorzowa ma na celu stworzenie 

przyjaznych warunków rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej i stworzenie pozytywnego 

postrzegania firm rodzinnych przez mieszkańców miasta. Istotnym elementem w osiągnięciu 

celu jest udział przedsiębiorców rodzinnych w kształtowaniu polityki gospodarczej Miasta 

2. Struktura programu. 

Do  celów głównych przewidzianych do osiągnięcia w trakcie realizacji LPORFR w Chorzowie 

przyporządkowano po trzy cele szczegółowe, które złożą się na realizację celów głównych. Do 

każdego celu szczegółowego przyporządkowano odpowiednie działania, których wykonanie przez 

władze samorządowe i interesariuszy Programu będzie warunkiem ich realizacji  i w konsekwencji 

osiągnięcia zamierzonych celów głównych. 

Strukturę LPORFR dla Chorzowie prezentuje tabela 12. 
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Tabela 12. Struktura Lokalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Firm Rodzinnych dla m. Chorzów. 

 

Cele główne 1.  

Cele 
szczegółowe 

1.1. Powołanie Rady Przedsiębiorców Firm Rodzinnych (RPR). 
1.2. Analiza stanu lokalnej gospodarki i środowiska firm rodzinnych. 
 

1.3. Utworzenie stałej więzi współpracy pomiędzy firmami rodzinnymi i IOB. 
1.4. Poprawa konkurencyjności i zdolności przetrwania i rozwoju firm rodzinnych 

Działania 
1.2.1 Identyfikowanie barier prawnych, które ograniczają przedsiębiorstwom rodzinnym 

możliwość rozwoju, w tym barier prawnych pojawiających się w procesie sukcesji. 
1.2.2 Opiniowanie oraz opracowywanie projektów prawa lokalnego, które bezpośrednio 

wpływa na funkcjonowanie i rozwój firm rodzinnych w mieście. 

1.2.3 Inicjowanie wspólnych, w tym z IOB, przedsięwzięć gospodarczych, infrastrukturalnych i 
społecznych. 

1.2.4 Inicjowanie i wspieranie tworzenia stałych sieci współpracy pomiędzy lokalnymi firmami 
rodzinnymi (więzi kooperacyjne, grupy wymiany doświadczeń). 

1.2.5 Inicjowanie przedsięwzięć w ramach PPP, tj. we współpracy samorządu z lokalnymi 
firmami rodzinnymi 

1.3.1 Prowadzenie stałych badań i cykliczne sporządzanie analiz stanu lokalnej gospodarki i 
środowiska firm rodzinnych. wg. metodologii Związku Miast Polskich. 

1.3.2 Monitorowanie realizacji LPORFR. 
1.3.3 Upowszechnianie informacji o formach pomocy dla firm rodzinnych w szczególności z 

sektora MŚP 
1.3.4 Upowszechnianie wyników prowadzonych badań i analiz we współpracy z LCK. 
1.4.1 Inicjowanie i organizowanie cyklicznych wydarzeń wzmacniających współpracę 

pomiędzy lokalnymi firmami rodzinnymi i IOB we współpracy z LCK. 
1.4.2 Wspieranie RPR w działaniach lobbujących na rzecz na usuwania barier prawnych 

ograniczających rozwój firm rodzinnych. 
1.5.1 Szkolenia i doradztwo dla FR dot. Wzmocnienia ich konkurencyjności i rozwoju we 

współpracy z LCK. 
1.5.2 Wsparcie w uzyskaniu pomocy finansowej/udzielanie pomocy finansowej dla FR 

dążących do innowacyjnego rozwoju. 
1.6.1 Organizacja seminariów i debat publicznych z udziałem przedsiębiorców z firm 

rodzinnych nt. kluczowych potrzeb edukacyjnych FR. 
1.6.2 Organizowanie wydarzeń i wspieranie inicjatyw promujących tradycję, kulturę i  

znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych. 
1.7.1 Ustalanie wspólnie z przedstawicielami lokalnych władz edukacyjnych wykazu zawodów 

deficytowych z punktu widzenia FR i opracowanie programów edukacji w tych 
zawodach. 

1.8.1 Współpraca z nauczycielami i doradcami zawodowymi w zakresie podniesie poziomu 
edukacji i informacji zawodowej. 

1.8.2  
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3. LPORFR – opis celu i działań. 

Cel główny  - Miasto przyjazne przedsiębiorcom prowadzącym firmy rodzinne 

Wyniki przeprowadzonych analiz wyraźnie wskazują na istnienie w Chorzowie potrzeby przyjaznego 

podejścia samorządu oraz instytucji i organizacji do funkcjonujących w tym mieście firm rodzinnych. 

Istnieją wyraźne bariery w dostępie firm do wiedzy i informacji nt. polityki gospodarczej miasta i jego 

działaniach sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, w tym rozwojowi firm rodzinnych. 

Przedsiębiorcy nie mają  prostego i przyjaznego dostępu do informacji o organizowanych spotkaniach, 

seminariach, nowych technologiach, trendach rozwojowych, zachodzących zmianach  

w poszczególnych branżach, optymalnych źródłach wparcia finansowego, przepisach prawa, dobrych 

praktykach, stosowanych w innowacyjnych firmach czy instytucjach świadczących usługi doradcze, 

szkoleniowe i konsultingowe oraz o współpracy sieciowej między firmami. Podobne bariery 

informacyjne i komunikacyjne istnieją również między pozostałymi interesariuszami zaangażowanymi 

w działania na lokalnym rynku (instytucje wspierające, instytucje finansowe, urzędy, samorządy). 

Dla przedsiębiorcy prowadzącego firmę rodzinną te ww. podstawowe informacje są niezbędne  

do osiągnięcia sukcesu na zmieniającym się rynku. Kluczem do funkcjonowania przedsiębiorstw,  

w szczególności firm rodzinnych jest zdolność do szybkiej identyfikacji szans i ryzyk na rynku i tym 

samym szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków na rynku. Systematycznie gromadzony zbiór 

informacji o zachodzących zmianach dla każdego przedsiębiorcy stanowi podstawę merytoryczną w 

budowaniu firmy rodzinnej.  Należy więc opracować i uruchomić w mieście system eliminujący ww. 

bariery informacyjne i komunikacyjne i pozwalający na przekazywanie informacji i rad przedsiębiorcom 

rodzinnym o dostępnych dla nich dobrych praktykach, zasobach i możliwościach rozwojowych. Jest to 

pierwszy priorytet programu czyli „Miasto przyjazne przedsiębiorcom prowadzącym firmy rodzinne”. 

Cel ten zostanie osiągnięty przez zadania opisane poniżej. 

 

Powołanie Chorzowskiej  Rady  Firm Rodzinnych  

Pierwszym kluczowym zadaniem w realizacji Programu jest  Powołanie Chorzowskiej Rady  Firm 

Rodzinnych . Będzie to wyrazem docenienia firm rodzinnych przez władze samorządowe i zrozumienie 

ich znaczenia dla rozwoju szeroko rozumianego lokalnego rynku. 

Rada powinna składać się z przedstawicieli firm rodzinnych, działających na terenie Miasta Chorzowa i 

będzie posiadała przedstawiciela tego Gremium w Radzie Gospodarczej przy prezydencie Miasta 

Chorzowa. 

Chorzowska Rada Firm Rodzinnych będzie przede wszystkim prowadzić następujące działania: 

• identyfikowanie barier prawnych, które ograniczają przedsiębiorstwom rodzinnym możliwość 

rozwoju, w tym barier prawnych pojawiających się w procesie sukcesji, 

• opiniowanie oraz opracowywanie projektów prawa lokalnego, które bezpośrednio wpływa na 

funkcjonowanie i rozwój firm rodzinnych w mieście 

• wspieranie samorządu lokalnego w lobbowaniu na rzecz usuwania barier prawnych 

ograniczających rozwój firm rodzinnych 

         Analiza stanu lokalnej gospodarki i środowiska firm rodzinnych. 

Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój firm rodzinnych w mieście wymaga stałego analizowania 

warunków w jakich funkcjonują te firmy niezależnie od kreowania i realizowania lokalnej polityki 
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gospodarczej. Wymaga też stałego monitorowania barier rozwojowych wynikających z zagrożeń 

płynących z otoczenia zewnętrznego i wskazywania możliwości przełamywania tych barier przez lokalne 

FR. Niezbędne są w tym celu cykliczne badania oparte o sprawdzone metody. 

Analiza stanu lokalnej gospodarki i środowiska firm rodzinnych realizowana będzie przez następujące 

działania: 

• prowadzenie stałych badań i cykliczne sporządzanie analiz stanu lokalnej gospodarki  

i środowiska firm rodzinnych. wg. metodologii Związku Miast Polskich. 

• wypracowanie celów i zadań dla samorządu lokalnego dla dalszego rozwoju firm rodzinnych w 

przyszłości. 

Miasto Chorzów otrzyma wypracowane przez specjalistów zatrudnionych w Związku Miast Polskich 

materiały niezbędne do badania przedsiębiorców, a także uczniów – przyszłych właścicieli/współwłaścicieli 

FR lub przyszłych pracowników tych firm. Pierwsze badanie dotyczy „Stanu i pozycji firm rodzinnych w 

mieście”. Kolejne dotyczy „Roli przedsiębiorczości (w tym rodzinnej) w planach zawodowych młodzieży w 

szkołach średnich w Kutnie. 

Metodologia zakłada powtarzalną, coroczną realizację  badań na poziomie lokalnym. LCK będą 

zobowiązane do ich przeprowadzenia i udostępniania wyników środowiskom lokalnym. 

2.1. Ukształtowanie roli IOB jako podstawowych organizacji wspierających funkcjonowanie  

i rozwój firm rodzinnych (FR) w mieście. 

Przedsiębiorcy prowadzący firmy rodzinne potrzebują specjalistycznej wiedzy i dobrego dostępu do 

zasobów informacyjnych i szkoleniowych. IOB jako podstawowe organizacje wsparcia MŚP powinny 

zintensyfikować i rozszerzyć swoją działalność w tym zakresie. Powinny być stymulowane przez lokalne 

władze samorządowe, które same posiadając ograniczone środki i możliwości, powinny zabiegać o 

większe zaangażowanie się IOB we wspieranie lokalnych przedsiębiorców  

i przejęcia roli kluczowych „driverów” lokalnego rozwoju gospodarczego, w tym przetrwania  

i rozwoju firm rodzinnych, reagując adekwatnie do zmieniających się potrzeb FR w na zmieniającym się 

rynku. 

Zadanie to będzie zrealizowane przez następujące działania: 

• upowszechnianie informacji o formach pomocy dla firm rodzinnych w szczególności  

z sektora MŚP, 

• upowszechnianie wyników prowadzonych badań i analiz we współpracy z LCK. 

       Poprawa konkurencyjności i zdolności przetrwania oraz rozwoju firm rodzinnych. 

Przewaga konkurencyjna jest warunkiem przetrwania i dalszego rozwoju firmy na rynku, to zdolność 

danego przedsiębiorstwa do dostarczania odbiorcom właściwych dóbr, usług o odpowiednej jakości, 

we właściwym czasie i miejscu lepiej niż podobne firmy na rynku. Lokalne firmy rodzinne, 

w szczególności z sektora MŚP, mają ograniczone kompetencje i zasoby by taką przewagę osiągać. 

Szczególnie ważne jest w takim przypadku wsparcie instytucji otoczenia biznesu zasilanych ze środków 

unijnych lub krajowych.  

Zadanie to będzie zrealizowane przez następujące działania: 

• szkolenia i doradztwo dla FR dot. wzmocnienia ich konkurencyjności i rozwoju we współpracy z 

LCK. 

• wsparcie w uzyskaniu pomocy finansowej/udzielanie pomocy finansowej dla FR dążących do 

innowacyjnego rozwoju. 
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       Utworzenie stałej więzi współpracy pomiędzy firmami rodzinnymi i IOB. 

Współdziałanie przedsiębiorstw z IOB może wynikać z przesłanek płynących od instytucji (zadania do 

zrealizowania) ale powinno też wynikać z przekonania samych przedsiębiorców o wartości wsparcia, 

jakie te instytucje niosą. Angażowanie się we współpracę zależy od przyjętej przez przedsiębiorstwo 

strategii funkcjonowania i rozwoju oraz od umiejętności zarządzania współpracą i wykorzystywania 

dostępnych prawno-organizacyjnych form współdziałania. Z pewnością umiejętna współpraca  

z podmiotami zewnętrznymi, w tym IOB, jest coraz częściej źródłem przewagi konkurencyjnej jednych 

organizacji nad innymi. 

Zadanie to będzie zrealizowane przez następujące działania: 

• inicjowanie i organizowanie cyklicznych wydarzeń wzmacniających współpracę pomiędzy 

lokalnymi firmami rodzinnymi i IOB we współpracy z LCK. 

• wspieranie RFR w działaniach lobbujących na rzecz usuwania barier prawnych ograniczających 

rozwój firm rodzinnych. 

 

 

 

 

4. Zgodność celów i działań Programu z dokumentami na poziomie lokalnym, 

regionalnym, krajowym. 

Lokalny Program Operacyjny Rozwoju Firm Rodzinnych (LPORFR) Chorzowa na lata 2020 – 2022 

stanowi ważny dokument programowy samorządu lokalnego. Cele i działania, zaproponowane w 

Programie wynikają z określonego potencjału społeczno - gospodarczego i infrastrukturalnego oraz  

doświadczeń i możliwości miasta i regionu i są spójne z kierunkami rozwoju, nakreślonymi w 

nadrzędnych dokumentach strategicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. 

Niniejsze opracowanie może być także bazą wyjściową do przygotowywania innych planistycznych 

dokumentów miasta. LPORFR stanowi długookresowy instrument wzmacniania przedsiębiorczości i 

przez to konkurencyjności gospodarki Chorzowa. Zawarte w Programie działania mają stymulować  

rozwój sektora przedsiębiorstw rodzinnych poprzez wsparcie informacyjne, eksperckie, finansowe i 

infrastrukturalne oraz integrację środowiska chorzowskich przedsiębiorców między sobą oraz ze ich 

lokalnym otoczeniem.  

Na szczeblu krajowym, Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości Firm Rodzinnych  Chorzowa 

zachowuje kierunki zmian zawarte w Strategii Rozwoju Kraju 2020-2050, nadrzędnym 

średniookresowym dokumencie programowym na szczeblu krajowym. Cele i działania na rzecz 

miejskiej przedsiębiorczości korespondują przede wszystkim z Obszarem strategicznym Strategii 

Rozwoju Kraju 2020: II. „Konkurencyjna gospodarka” oraz III. „Spójność społeczna i gospodarcza”.  

Drugim istotnym dokumentem, do którego odnosi się LPRP, jest Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 51. Uznając cele gospodarcze 

Chorzowa za element szerzej rozumianej polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, zgodność 

Programu przejawia się w korelacji z trzema celami polityki regionalnej do 2020 roku: wspomagania 

wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”), budowania spójności terytorialnej i 

przeciwdziałania marginalizacji obszarów problemowych („spójność”) oraz tworzeniu warunków dla 

skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie 

(„sprawność”). 



Lokalny Program Rozwoju Firm Rodzinnych m. Chorzów 

str. 50  
  

Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości Firm Rodzinnych miasta Chorzów w swoich założeniach i 

działaniach wpisuje się także całkowicie w kierunki rozwoju zawarte w Strategii Rozwoju Miasta 

Chorzów do roku 2030. 

5. System wdrażania i monitorowania Programu 

5.1. Wdrażanie i monitorowanie realizacji Programu 

Pierwszym krokiem koniecznym do wdrożenia Lokalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Firm 

Rodzinnych w Chorzowie jest opracowanie wskaźników realizacji celu głównego oraz poszczególnych 

celów szczegółowych. 

Wskaźniki powinny być określone na realnych poziomach - adekwatnych do aktualnej sytuacji i 

perspektyw rozwojowych zidentyfikowanych w Analizie strategicznej miasta w kontekście rozwoju 

przedsiębiorczości firm rodzinnych. Jednocześnie powinny być ambitne, tak by stanowiły właściwy 

impuls do realizacji opisanych celów zgodnie z metodologią SMART12, według której cele powinny być 

konkretne, mierzalne, umiejscowione w czasie i przestrzeni, ambitne, ale jednocześnie realne do 

osiągnięcia. 

Katalog wskaźników powinien być z aktywnym udziałem osób odpowiedzialnych za realizację działań 

objętych wskaźnikami, uwzględniając tak realne możliwości pozyskania danych jak i określając 

pożądany poziom oczekiwanych rezultatów.   

Ważnym elementem wdrażania programu jest dokonanie wyboru instytucji odpowiedzialnej za 

koordynację działań objętych programem, co powinno nastąpić przed rozpoczęciem prac nad 

identyfikacją katalogu wskaźników realizacji celów. Wyznaczenie jednej instytucji odpowiedzialnej za 

wdrożenie programu w życie jest kluczowym warunkiem jego skutecznej realizacji. Konieczne jest 

określenie zasad współpracy tej instytucji z  Radą Przedsiębiorców Firm Rodzinnych (RPFR). 

Zbieranie danych niezbędnych do monitoringu i ewaluacji powinno odbywać się w trybie ciągłym. 

Odpowiedzialna za nie instytucja koordynująca wdrażanie Programu (RPFR) powinna je opracowywać 

w formie raportu minimum raz na rok. Raport z monitoringu i ewaluacji powinien podlegać 

prezentacji i omówieniu nie tylko na forum Rady ale również w szerszym gronie – na spotkaniach z 

przedsiębiorcami  firm rodzinnych i pozostałych interesariuszy. Wynikiem jego omówienia powinna 

być identyfikacja ewentualnych działań korygujących lub dostosowujących sposób realizacji celów 

programu do zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym. 

5.2. Harmonogram wdrażania 

Osiągnięcie celów założonych w LPORRF wymagają współpracy samorządu Chorzowa z 

przedsiębiorcami i pozostałymi interesariuszami opartej na zaangażowaniu i poczuciu 

odpowiedzialności za realizację uzgodnionych działań ze strony wszystkich partnerów według 

określonego harmonogramu  

Harmonogram wdrażania LPORFR w Chorzowie,  przygotowany wg standardowej metody „co – kiedy 

– kto”, zaprezentowano w tabeli 13. 

 

Tab. 13. Harmonogram wdrażania LPORFR w Chorzowie 

 
12 Walczak R., Podstawy zarządzania projektami metody i przykłady, Difin, Warszawa, 2014 
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CELE GŁÓWNE, SZCZEGÓŁOWE I DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI 

1. Miasto przyjazne przedsiębiorcom prowadzącym firmy rodzinne 

1.1. Powołanie Chorzowskiej Rady Przedsiębiorców Firm Rodzinnych III kwartał 2020 

  1.1.1. 

Identyfikowanie barier prawnych, które ograniczają 
przedsiębiorstwom rodzinnym możliwość rozwoju, w 
tym barier prawnych pojawiających się w procesie 
sukcesji. 

ciągle od momentu 
powołania 

  1.1.2. 
Opiniowanie oraz opracowywanie projektów prawa 
lokalnego, które bezpośrednio wpływa na 
funkcjonowanie i rozwój firm rodzinnych w mieście. 

ciągle od momentu 
powołania 

  1.1.3. 
Inicjowanie wspólnych, w tym z IOB, przedsięwzięć 
gospodarczych, infrastrukturalnych i społecznych. 

ciągle od momentu 
powołania 

  1.1.4. 
Inicjowanie i wspieranie tworzenia stałych sieci 
współpracy pomiędzy lokalnymi firmami rodzinnymi 
(więzi kooperacyjne, grupy wymiany doświadczeń). 

ciągle od momentu 
powołania 

  1.125. 
Inicjowanie przedsięwzięć w ramach PPP, tj. we 
współpracy samorządu z lokalnymi firmami rodzinnymi 

ciągle od momentu 
powołania 

  1.1.6. 
Prowadzenie stałych badań i cykliczne sporządzanie 
analiz stanu lokalnej gospodarki i środowiska firm 
rodzinnych. wg. metodologii Związku Miast Polskich. 

ciągle od II półrocza 
2020 

  1.1.7. Monitorowanie realizacji LPORFR. 
co 6 m. od II półrocza 

2020 

  1.1.8. 
Wypracowanie założeń do podjęcia inicjatywy 
utworzenia funduszu społecznego, aktywizującego 
właścicieli lokali wokół rynku miejskiego. 

III kw. 2020 

   

2. 

  2.1.1. 
Upowszechnianie informacji o formach pomocy dla firm 
rodzinnych w szczególności z sektora MŚP 

ciągle 

  2.1.2. 
Upowszechnianie wyników prowadzonych badań i analiz 
we współpracy z LCK. 

ciągle/okresowo 

  2.1.3. 
Inicjowanie i organizowanie cyklicznych wydarzeń 
wzmacniających współpracę pomiędzy lokalnymi firmami 
rodzinnymi i IOB we współpracy z LCK. 

ciągle 

  2.1.4. 
Wspieranie RPR w działaniach lobbujących na rzecz na 
rzecz usuwania barier prawnych ograniczających rozwój 
firm rodzinnych 

ciągle 

  2.1.5. 
Szkolenia i doradztwo dla FR dot. Wzmocnienia ich 
konkurencyjności i rozwoju we współpracy z LCK. 

ciągle 

  2.16. 
Wsparcie w uzyskaniu pomocy finansowej i udzielanie 
pomocy finansowej dla FR dążących do innowacyjnego 
rozwoju. 

ciągle 
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3 

3.1. .  

  3.1.1. 
Organizacja seminariów i debat publicznych z udziałem 
przedsiębiorców z firm rodzinnych nt. kluczowych 
potrzeb edukacyjnych FR. 

ciągle 

  3.1.2. 
Organizowanie wydarzeń i wspieranie inicjatyw 
promujących tradycję, kulturę i znaczenie 
przedsiębiorstw rodzinnych. 

ciągle/okresowo 

  3.1.3. 

Organizowanie spotkań i seminariów z przedstawicielami 
lokalnych władz edukacyjnych na temat dostosowania 
programów szkolnych do potrzeb edukacji ekonomicznej 
w tym w zakresie potrzeb przedsiębiorczości rodzinnej. 

okresowo, np. 2 razu w 
roku 

  3.1.4. 

Ustalanie wspólnie z przedstawicielami lokalnych władz 
edukacyjnych wykazu deficytowych zawodów z punktu 
widzenia FR i opracowanie programów edukacji w tych 
zawodach. 

okresowo raz w roku 

 

V. Załączniki 

1. Ankieta – badanie sondażowe przedsiębiorców. 

2. Ankieta badanie uczniów 

3. Ankieta SWOT 
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