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PODARUJMY DZIECIOM LATO – KRAKÓW 2007
14 000 zł – tyle wyniósł całkowity dochód z tego-
rocznych aukcji, kwesty i sprzedaży kotylionów
podczas XII Ogólnopolskiego Balu Charytatyw-
nego na Wawelu. Kwota ta zasili budżet akcji „Po-
darujmy dzieciom lato – Kraków 2007”. Będzie to
już ósma edycja tego przedsięwzięcia. 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski nie-
mal od początku swojej działalności wspiera Po-
laków mieszkających na Wschodzie. Od lat co-
rocznie organizuje m. in. bale charytatywne,
z których całkowity dochód przeznacza na po-
trze by naszych rodaków poza granicami kraju. Od
2000 roku co roku organizuje w Krakowie kolonie
letnie dla dzieci polskich ze Wschodu. 

W I edycji gościliśmy grupę 17 dzieci i opiekunów
z Nadwórnej na Ukrainie (obwód Stanisławów),
by z czasem poszerzyć ją do stu osób, ale pocho-
dzących z różnych krajów: Litwy, Białorusi, Ukra-
iny, Królewca oraz Rumunii (Bukowina). Pomagają
nam w tym wydatnie Związek Polaków na Biało-
rusi z siedzibą w Grodnie, Związek Polaków na Li-
twie, Kuria Metropolitalna we Lwowie oraz wiele

polskich parafii z Ukrainy, Królewca i Bukowiny, za
pośrednictwem których typowani są uczestnicy
kolonii. Staramy się, aby dzieci pochodziły rodzin,
w których żywe są polskie tradycje i kultywuje się
język polski. 

Program pobytu dzieci w Polsce jest bardzo bo-
gaty. Dzieci zapoznają się z kulturą polską m.in.
zwiedzając Wawel, krakowskie muzea, Kopalnię
Soli w Wieliczce, Zakopane i Częstochowę. Mają
też czas na rozrywkę: kino, koncerty, dyskoteki,
Aqua Park. W planach pobytu stałą pozycją są
również spotkania: z władzami miasta, parlamen-
tarzystami, przedstawicielami samorządu regio-
nalnego i lokalnego, młodzieżą szkolną i akade-
micką.

Naczelnym celem organizacji wypoczynku dla
dzieci polskich jest zapoznanie ich z historią, tra-
dycją i kulturą kraju ich przodków. Zależy nam na
tym, by  przyjeżdżające dzieci pochodziły z ubo-
gich i wielodzietnych rodzin, których nigdy nie
byłoby stać na jakąkolwiek formę wypoczynku
poza miejscem swojego zamieszkania. 

Uczestnicy akcji „Podarujmy dzieciom lato – Kraków 2006” podczas spotkania w krakowskim magistracie



1

WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA

Szanowni Państwo!

Niniejsza publikacja jest po części zapisem konferencji „Strefy gospodarcze i parki technologiczne szansą
rozwoju Małopolski”, jaką Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski – wspólnie z Krakowskim Par-
kiem Technologicznym – zorganizowało 12 kwietnia 2007 r. w Krakowie. 

W szerokim gronie samorządowców, naukowców, ekonomistów i przedsiębiorców, przy współudziale Ja-
nusza Mikuły, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Gospodarki, zastanawialiśmy się jak spo-
żytkować nadzwyczajny dla Krakowa i Małopolski atut, jakim są doskonale wykształceni i wysoko wy-
kwalifikowani specjaliści, mogący pracować we wszystkich branżach gospodarki. Bo nie ulega wątpliwości,
że nasz region może i powinien być czołowym, dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym
w Polsce. 

Wszystkim nam zależy, by potencjał prawie 250 tysięcy studentów kształconych w małopolskich uczelniach
został wykorzystany na miejscu, by po studiach nie musieli oni emigrować za godziwymi pensjami.
Zwłaszcza, że w zgodnej opinii, Polska, wraz ze swoim kapitałem ludzkim, jawi się jako państwo nie-
zwykle atrakcyjne w wymiarze europejskim i światowym, a inwestorzy z zagranicy patrzą na nas z wielką zazdrością i nadzieją, że z tego
kapitału też mogą dla siebie „uszczknąć”. Ale, jak pisał J.W. Goethe, sama świadomość nie wystarczy, trzeba wiedzieć jak ją wykorzy-
stać. Jak mądrymi decyzjami i działaniami, wcielić w życie i doprowadzić do tego, że młodemu człowiekowi będzie się opłacało zostać,
a rodzimy przedsiębiorca nie musiał szukać kadr w Kijowie, Sofii czy Bukareszcie.

Prof. Karol Musioł, rektor UJ, zaprezentował nam, jak wielki wysiłek
wkłada w to krakowski ośrodek akademicki. Największe krakowskie uczel-
nie od dłuższego czasu wspólnie realizują innowacyjne projekty badawcze
i inwestycyjne, które czynią Kraków jedną z europejskich stolic gospodarki
opartej na wiedzy. Istotnym elementem jest Krakowski Park Technologiczny
– jedyna w kraju specjalna strefa ekonomiczna ukierunkowana na nowo-
czesne technologie. Tacy potentaci przemysłu IT jak Motorola, Ericpol, Co-
march czy AMK, zatrudniają tam kilka tysięcy młodych inżynierów, ale ob-
szar pod ich dalszy rozwój się skurczył, a w kolejce czekają następni. 

Naprzeciw oczekiwaniom, zarówno tych firm, które w strefie już zainwe-
stowały, jak też i tych, które chcą pójść w ich ślady, wychodzi nowelizacja
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 2006 r., zwiększająca ich
obszar o 4000 ha. Wprawdzie już ponad tysiąc hektarów zostało „zago-
spodarowanych” przez inne strefy, ale pozostałe trzy tysiące wciąż jest do-
stępnych. A dodajmy, że intencją ustawodawcy było – za sugestią Komisji
Europejskiej – wsparcie przede wszystkim sektora IT. 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wystosowało apel do wszyst-
kich małopolskich prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych, by nie
szczędzili sił i środków na wygospodarowanie odpowiedniej powierzchni,
która mogłaby zostać włączona – np. jako podstrefa – do Krakowskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. To szansa dla rozwoju całej Małopolski, bo
wraz z objęciem takiego terenu statusem SSE, pojawia się solidny bodziec
pod inwestycje, a wraz z nimi, nowe miejsca pracy. 

Przykład gminy Dobczyce, której burmistrz, jako dobry gospodarz i lider
swojej społeczności, nie oferując takich przywilejów, ściągnął do tworzonej
Strefy Gospodarczej inwestycje dające 1000 miejsc pracy, powinien być wzo-
rem, że jeśli się chce, to można osiągnąć sukces. Dobry gospodarz, to taki,
który – nawet przy ograniczeniach prawnych, ustawowych – stwarza wa-
runki likwidacji bezrobocia i budowania nowych miejsc dobrze płatnej
pracy, odpowiadając tym na najważniejsze wyzwania społeczne w Polsce.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
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W dniu wczorajszym (11 kwietnia 2007 r.) podpisane zostały
pierwsze porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (POIiŚ)
między Ministrem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję In-
stytucji Zarządzającej PO IiŚ oraz sześcioma ministrami repre-
zentującymi Instytucje Pośredniczące PO IiŚ. Porozumienia uru-
chamiają system instytucjonalny największego programu
operacyjnego realizowanego nie tylko w Polsce, ale w całej Unii
Europejskiej. Umowy precyzyjnie określają podział obowiązków
między instytucją zarządzającą i instytucjami pośredniczącymi,
dzięki czemu będzie jasne, która instytucja za co odpowiada. Po
zatwierdzeniu przez Radę Ministrów indykatywnej listy projek-
tów kluczowych dla PO IiŚ instytucje pośredniczące będą mogły
zawierać umowy wstępne z beneficjentami.
Porozumienia umożliwią uruchomienie pierwszych środków,
środków z pomocy technicznej (w perspektywie 2007 – 1013)
na przygotowywanie projektów. Wszystko wskazuje też na to, że
w ciągu miesiąca, najdalej półtorej, zamkniemy negocjacje z Ko-
misją Europejską na temat narodowych strategicznych ram od-
niesienia – podstawowego dokumentu strategicznego, który
mówi o kierunkach, celach i działaniach związanych z najistot-
niejszymi zagadnieniami rozwojowymi kraju. 
Proszę Państwa!
W nowej perspektywie 2007–2013 będziemy dysponować
kwotą ponad 85 miliardów euro z budżetu UE, a łącznie z pol-
skim wkładem będzie to 105 miliardów euro. Z czego właśnie na
realizacje narodowych strategicznych ram odniesienia ponad 67
miliardów euro z budżetu unijnego z wkładem polskim 85,5 mi-
liarda euro. Nigdy dotąd nie mieliśmy tego typu wsparcia finan-
sowego na realizację najważniejszych zadań niezbędnych dla
rozwoju polskiej gospodarki. 
W ramach narodowych strategicznych ram odniesienia (NSRO)
funkcjonować będą, oczywiście po zatwierdzeniu w tym roku
przez Komisję Europejską, programy operacyjne realizowane za-
równo na szczeblu centralnym jak i na szczeblu regionalnym.
Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko to największy
program w tej części Europy – ponad 27 miliardów ze środków
budżetu unijnego, łącznie z polskim wkładem blisko 36 miliar-
dów euro, na szeroko pojętą infrastrukturę zarówno transpor-
tową, energetyczną, infrastrukturę nauki i szkolnictwa wyższego,
infrastrukturę służby zdrowia, infrastrukturę kultury i oczywiście
ochronę środowiska. 
Program Innowacyjna Gospodarka (IG) – ponad 9 miliardów
euro, w tym 7 miliardów z budżetu unijnego – to program, który
ma w sposób istotny podnieść poziom innowacyjności w pol-

skiej gospodarce. Nie jest tajemnicą, że jesteśmy na szarym
końcu spośród krajów UE jeśli chodzi o poziom innowacyjności
gospodarki. Przez wiele lat następował rozdźwięk pomiędzy
nauką, sferą badawczo – rozwojową, a przemysłem. Nie dość
tego. Jest coraz mniej studentów na studiach technicznych, są
coraz większe braki kadrowe w przemyśle budowlanym, w prze-
myśle mechanicznym i innych przemysłach związanych z tech-
niką i technologią. Spadła liczba wdrożeń. Ten program, poprzez
istotne wsparcie uczelni technicznych, ośrodków badawczo –
rozwojowych i przemysłu, który zechce wdrażać rozwiązania po-
wstające na polskich uczelniach i w polskich jednostkach ba-
dawczo – rozwojowych – umożliwia rozwój instytucji otoczenia
przemysłu i otoczenia biznesu. 
Istotnym programem związanym z przemysłem i gospodarką
jest program Kapitał Ludzki (KL) – prawie 13 miliardów euro łącz-
nie z polskim wkładem . Umożliwi on przystosowanie społe-
czeństwa i konkretnych grup społecznych do zmieniających się
uwarunkowań na polskim rynku. Jak wiadomo, w wielu dziedzi-
nach gospodarki mamy potężne problemy kadrowe, co osłabia
konkurencyjność polskich firm. Jest to m.in. skutek unicestwie-
nia kształcenia zawodowego – średniego. Ten system musi być
odbudowany, gdyż będzie procentował w przyszłości. Dzięki
środkom  z programu operacyjnego KL będzie możliwe przygo-
towanie ludzi do tego, by mogli się przestawić do nowych za-
wodów i dostosować do zmieniającego się rynku pracy. Abyśmy
mogli w sposób efektywny i skuteczny wykorzystać te 105 mi-
liardów euro, które będziemy mieć do dyspozycji. 

Cele szczegółowe PO IG:
1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
4. Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej 

gospodarki w rynku międzynarodowym,
5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.

Priorytety i alokacja
Priorytet 1. – Badania i rozwój nowoczesnych technologii –

1 314,27 mln EUR (15,95 % alokacji na PO IG);
Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R – 1 314,27 mln EUR

(15,95% alokacji);
Priorytet 3. – Kapitał dla innowacji – 403,15 mln EUR 

(4,89% alokacji);
Priorytet 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia –

760,05 mln EUR (33,49% alokacji);

Strefy gospodarcze, 
parki technologiczne 

– możliwości wsparcia z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej 2007–2013 dla Małopolski

Janusz Mikuła
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
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Priorytet 5. – Dyfuzja innowacji – 834,00 mln EUR 
(10,12% alokacji);

Priorytet 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym –
14 mln EUR (5,61% alokacji);

Priorytet 7. – Informatyzacja administracji na rzecz przedsię-
biorstw – 823,53 mln EUR (9,99% alokacji).

Jak państwo zauważyli największa część alokacji przewidziana
jest na inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa. Są to kon-
kretne środki dla konkretnych firm, które będą wdrażać innowa-
cyjne technologie, innowacyjne usługi, innowacyjne produkty.
W ramach piątego priorytetu (dyfuzja innowacji) znajdują się
właśnie środki na rozwój obszarów stref gospodarczych i stref
naukowo-technologicznych. To Działanie 5.3 Wspieranie
Ośrodków Innowacyjności PO IG.

Działanie to polega na wsparciu tworzenia i rozwoju wyspecja-
lizowanych ośrodków innowacyjności, zlokalizowanych w ob-
szarach o wysokim potencjale rozwoju, co zapewni:
• dostęp do kompleksowych usług przedsiębiorcom i nauko w -

com, pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą
• stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsię-

biorstw z obszarów nowych technologii, priorytetowych
z punku widzenia całej gospodarki.

Wsparcie mogą otrzymywać m.in. takie projekty jak:
• doradztwo w zakresie przygotowania strategii rozwoju ośro -

dka uwzględniającego potrzeby przedsiębiorców (np. bada-
nia rynku pod kątem zapotrzebowania przedsiębiorców na
wysoko-specjalistyczne usługi)

• doradztwo oraz promocję wynikające z realizowanej strategii
rozwoju ośrodka (np. prowadzenie baz danych, kojarzenie
partnerów)

• inwestycje wynikające z realizowanej strategii rozwoju ośrodka
w zakresie rozbudowy lub modernizacji istniejącej infrastru -
ktury technicznej (np. budowa lub rozbudowa budynków)

• działania promocyjne w zakresie usług instytucji proinnowacyj -
nego otoczenia biznesu w środowisku lokalnym, regionalnym
i międzynarodowym (organizacja seminariów i konferencji)

Beneficjentem tego działania mogą być wysoko wyspecjalizo-
wane instytucje otoczenia biznesu, świadczące usługi o wyso-
kim potencjale rynkowo- technologicznym, w tym: podmioty za-
rządzające parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami
technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami
produktywności i innymi ośrodkami specjalizującymi się w usłu-
gach dla przedsiębiorstw, w tym w szczególności dla małych
i średnich przedsiębiorstw. Podstawowym trybem realizacji tych
projektów jest tzw. lista indykatywna. Lista została przyjęta przez
Radę  Ministrów 27 lutego br., w tej chwili jest poddawana kon-
sultacjom społecznym, które zakończą się 23 kwietnia. Jeżeli
chodzi o Małopolskę, to na liście indykatywnej znajdują się:
• Nowe rozwiązania materiałowe i konstrykcyjne w liniach na-

powietrznych zapobiegające kryzysom energetycznym typu
„blacout” – 16,3 mln EUR

• Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki
i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA
– 10,1 mln EUR

• Nanoanotechnologia jonowa i plazmowa materiałów formo-
wanych na bazie węgla i krzemu – 5,2 mln EUR 

• Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego
dla celów badawczych – 40 mln EUR

• Małopolskie Centrum Biotechnologii – 25 mln EUR
• Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii 

– 25 mln EUR
• Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku

utworzenia klastra technologii informacyjnych – 35 mln EUR
• Miasteczko Multimedialne – 30 mln EUR

Kolejnym działaniem, gdzie znajdują się środki na wsparcie par-
ków naukowo-technologicznych, jest Poddziałanie 6.2.2
Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przy-
gotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwesty-
cyjnych „od podstaw”.
Celem realizacji poddziałania jest zwiększenie poziomu inwe-
stycji bezpośrednich poprzez podniesienie jakości obsługi in-
westorów oraz zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projek-
tów inwestycyjnych od podstaw. Jest to działanie dla tych
obszarów, które planujecie Państwo do powstania. Przykładowe
rodzaje projektu:
• opracowania dotyczące: koncepcji zagospodarowania terenu/

strefy inwestycyjnej, kompleksowych badań geotechnicznych,
studium wykonalności (w tym raport o barierach inwestycyjnych)

• opracowania o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji,
harmonogramów procesu inwestycyjnego

• analizy formalno – prawne nieruchomości, analizy kosztowe
• raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne
• projekty doradczo-promocyjne.

Wreszcie Regionalny Program Operacyjny Małopolska 2007
– 2013, którego celem głównym jest tworzenie warunków dla
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Będą one realizowane
poprzez:
• podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

Małopolski
• spójność wewnętrzna regionu osiągana w oparciu o zasadę

zrównoważonego rozwoju
• wzmacnianie potencjału instytucjonalnego podmiotów z te-

renu Małopolski 

W ramach tego programu są możliwe przedsięwzięcia służące
kompleksowemu przygotowaniu terenów pod inwestycje – za
wyjątkiem terenów pod inwestycje turystyczne i obiekty han-
dlowe , w tym z wykorzystaniem terenów po-przemysłowych
i po-wojskowych i inwestycje zmierzające do utworzenia i uru-
chomienia inkubatorów przedsiębiorczości oraz polegające na
rozwijaniu lub tworzeniu stref o charakterze parków technolo-
gicznych ukierunkowanych na współpracę z instytucjami ba-
dawczo-rozwojowymi.
Zapewne pan marszałek Marek Nawara będzie chciał szerzej
przedstawić to co jest dostępne i możliwe w ramach tego pro-
gramu operacyjnego rozwoju małopolski. 
Na koniec chciałbym zachęcić do lektury naszej strony interne-
towej, gdzie znajduje się uszczegółowienie do Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uszczegółowienie jest bar-
dzo bogate – opisuje dokładnie każdą oś, każde działanie i każde
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poddziałanie, wskazuje dokładnie także kto może być benefi-
cjentem w każdym poddziałaniu, wskazuje przykładowe pro-
jekty, wskazuje także cały system instytucjonalny, który będzie
obsługiwał beneficjentów. Łącznie ze wskazaniem zasad skła-
dania wniosków, ze wskazanie głównych dokumentów, które
będą w latach 2007– 2013 obowiązkowe.

I jeszcze jedna uwaga: W okresie 2004- 2006 cały system obsługi
środków z funduszu spójności był regulowany rozporządze-
niami. W tej chwili na lata 2007- 2013 cały system będzie regu-
lowany wytycznymi Ministra Rozwoju. Wytyczne już są publiko-
wane na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. Namawiam przyszłych beneficjentów do śledze-
nia tych projektów, jak też przedkładania uwag. 

Cały system wytycznych tzw. horyzontalnych dla wszystkich pro-
gramów operacyjnych wspólnych, zostanie zakończony i przed-
stawiony beneficjentom i wszystkim instytucjom, które będą
brały udział we wdrażaniu programów operacyjnych, do lipca br.
Wszystkie zaś wytyczne do poszczególnych programów opera-
cyjnych najdalej do września br. Natomiast już na koniec maja
wszystkie wytyczne i wszystkie podręczniki niezbędne dla be-
neficjenta będą przyjęte i opublikowane na stronie internetowej
Ministerstwa Środowiska.  Te wytyczne będą także publikowane
w Monitorze Polskim po zmianie ustawy (która niebawem na-
stąpi) o prowadzeniu polityki rozwoju regionalnego. 

Atrakcyjność inwestycyjna to jeden z głównych wątków debaty
publicznej a także ważne kryterium oceny działań władzy publi -
cznej. Media – za nimi czytelnicy, słuchacze i widzowie – zasta-
nawiają się, dlaczego firmy wybierają Wrocław, Katowice. Łódź
czy Kraków. Co decyduje o skutecznym przyciąganiu kapitału,
jak inwestora nie tylko pozyskać, ale i zachęcić by zostawił wła-
śnie u nas swoje pieniądze. Zabierając głos w tej debacie nie chcę
poprzestać jedynie na diagnozie obecnej sytuacji. Samorząd wo-
jewództwa posiada skuteczne instrumenty działania mogące ją
zmienić. Wierzę, że w tym procesie znajdziemy wielu partnerów
– we władzach lokalnych, organizacjach samorządu gospodar-
czego i wszystkich, którym bliski jest rozwój naszej Małopolski. 

Faktem jest, że na tle innych województw atrakcyjność inwesty-
cyjna Małopolski spada. Potwierdza to raport Instytutu Badań
nad Gospodarką Rynkową. W zeszłym roku uplasowaliśmy się na
czwartym miejscu, po województwie śląskim, mazowieckim
i dolnośląskim. Rok wcześniej zajmowaliśmy miejsce trzecie. Ze
szczegółowych danych opublikowanych w raporcie wynika, że
mamy najlepiej rozwiniętą w Polsce infrastrukturę społeczną.
Świetnie wypadamy również pod względem dostępnych zasobów
i kosztów pracy. Mamy też stosunkowo chłonny rynek. Jednak
na końcowej ocenie zaważyły słaba aktywność województwa
wobec inwestorów (stopień przygotowania ofert inwestycyj-
nych) oraz kiepska dostępność transportowa. Mówiąc krótko –
brak nam odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyj-
nych. Taka ponura konstatacja nie jest wynikiem lektury jednego
raportu – potwierdzają ją również statystyki Polskiej Agencji In-

formacji i Inwestycji Zagranicznych. W bazie tej instytucji zareje-
strowano 24 oferty przygotowanych terenów inwestycyjnych
z Małopolski, co daje nam bardzo niskie – 12 – miejsce w skali
kraju. Dla porównania w dolnośląskim takich ofert jest 105…  

Diagnoza jest jasna – jest nie najlepiej. Trudno się spodziewać
tłumu pukających do nas inwestorów, skoro tak naprawdę nie-
wiele mamy im do zaoferowania. Wysoki poziom nauki, dobrzy
i relatywnie tani pracownicy, czy otoczenie obfitujące w skarby
kultury, to za słaba oferta w świecie globalnej gospodarki. In-
westor musi otrzymać gotową, kompleksową ofertę. Dyna-
miczny rynek wymusza szybkie działanie przedsiębiorstw. Jeśli
nie dostaną oczekiwanej oferty w Małopolsce, po prostu pójdą
gdzie indziej.

Taka sytuacja to ogromne wyzwanie dla władz lokalnych i re-
gionalnych. To właśnie przed samorządami staje zadanie zmiany
tej sytuacji. I  – nie waham się tego bardzo mocno podkreślić –
możemy ją zmienić! Ustawodawca formułując cele działania sa-
morządu województwa położył duży nacisk na pobudzanie ak-
tywności gospodarczej. Zresztą, mamy w tym wszyscy wspólny
samorządowy interes. Więcej firm w regionie to więcej pienię-
dzy w samorządowych budżetach – tak z tytułu podatkowych
wpływów od osób prawnych, jak i większych podatków od osób
fizycznych, które płacić będą zamożniejsi mieszkańcy. Powiąza-
nie naszych budżetów z wpływami z podatków dochodowych
z całą pewnością mobilizuje do działania.

Lokalnie, 
z regionalną pomocą 

– czyli o sposobach pozyskiwania inwestorów

Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego
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Dobra zasada głosi, że wszelkie pozytywne zmiany najlepiej za-
czynać od siebie. Jakie więc cele formułuję na obecną kadencję
władz samorządowych na regionalnym poziomie? Po pierwsze
chcemy być regionem z pierwszej trójki w Polsce pod względem:
atrakcyjności inwestycyjnej i innowacyjności, jakości kapitału
ludzkiego i dynamiki rozwoju. Po drugie przy pomocy europej-
skich pieniędzy, z Małopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka, chcemy przygotować tereny inwestycyjne o znacznej
powierzchni  – około 30 ha. Po trzecie chcemy zaktywizować po-
szczególne gminy do przeznaczania nawet niewielkich obsza-
rów pod lokalizację inwestycji, porządkując tym samym publi -
czną przestrzeń.

Z innych planowanych przez nas działań warto wymienić już roz-
poczęte przygotowania dużych projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającego na celu przygotowanie
kadry dla istniejących i lokujących się u nas firm. I wreszcie, pla-
nujemy restrukturyzację dwóch firm stanowiących narzędzia
używane przez samorząd województwa do wykonywania zadań
związanych z procesem inwestycyjnym – Małopolską Agencję
Rozwoju Regionalnego oraz Małopolskie Parki Przemysłowe. 

Do historii przeszły słowa Marszałka Francji Gian-Jacopo Trivul-
zio: Najjaśniejszy Panie, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy
rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Podobnie jest
z inwestycjami. By je pozyskać potrzebne są pieniądze, czasem bar-
dzo dużo pieniędzy. I nie chodzi mi tylko o bezpośrednie wydatki
związane z przygotowanie atrakcyjnej oferty dla firm. Małopol-
ską bolączką jest transport. Od lat jesteśmy województwem,
które w krajowej skali największe pieniądze przeznacza na drogi,
wciąż jednak wiele zostało do zrobienia. Podobnie jest z koleją,
której infrastruktura jest w fatalnym stanie. Musimy też szybko
rozbudować port lotniczy, by sprostać zwiększającemu się ru-
chowi. Na to wszystko potrzeba pieniędzy i… dobrego prawa
a także dobrze zorganizowanej instytucji obsługi inwestora. 

W tym kontekście duże możliwości stwarzają środki europejskie.
W Regionalnym Programie Operacyjnym przeznaczyliśmy 286
mln EURO na budowę infrastruktury transportowej dla rozwoju
regionalnego. Z tego samego programu aż 170 mln EURO po-
służy wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw. Na rozwój no-
wych stref inwestycyjnych przewidzieliśmy 64 mln EURO. Duże
nadzieje, ale i obawy związane z właściwych wykorzystaniem
tak dużych środków, wiążę z Programem Operacyjnym Kapitał
Ludzki. Tutaj do wykorzystania mamy aż 553 mln EURO.

Dzięki skutecznemu regionalnemu lobbingowi wiele ważnych
projektów trafiło na tzw. listę indykatywną (czyli projektów 
realizowanych bez konkursu) Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka. Wśród nich wymienić warto Narodowe Cen-
trum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Ba-
dawczych (40 mln EURO), Małopolskie Centrum Biotechnologii  –
etap pierwszy: Instytut Nutrigenomiki (25 mln EURO), Akade-
mickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (25 mln EURO),
czy rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku
utworzenia klastra technologii informacyjnych (35 mln EURO).
Z europejskich pieniędzy uda się także zmodernizować linię ko-
lejową Jaworzno-Kraków, podejmujemy także starania o sfinan-
sowanie drogi krajowej S7 Jędrzejów–Kraków. Z Prezydentem
Miasta Krakowa podejmujemy prace związane z budowaniem
północnej obwodnicy miasta.

Wszystkie wspomniane przeze mniej europejskie pieniądze tra-
fią do nas w latach 2007–2013. Dodatkowy impuls rozwoju z całą
pewnością stanowić będzie organizacja mistrzostw EURO 2012.
Wiele firm, zwabionych przez futbol, z pewnością zostanie w Ma-
łopolsce, jednak trzeba je do tego zachęcać. Wszystkich nas
czeka więc czas ciężkiej pracy. Zachęcając samorządy lokalne do
aktywności, deklaruję wszelką pomoc na regionalnym poziomie.
Przed nami okres dużych szans – dobrze je wykorzystajmy dla
naszej małopolskiej gospodarki!

Rozbudowa infrastruktury 
kolejowej to jeden z priorytetów
Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. 
Szynobus na trasie 
Limanowa – Nowy Sącz.
Fot. A. Lęcznarowicz (PKP PR)



Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!
Jednym z problemów, z którym się wszyscy borykamy, jest zro-
zumienie, dlaczego nie ma efektywnego transferu technologii
ze szkół wyższych do przemysłu. I co trzeba zrobić, żeby to zmie-
nić. Chciałbym przedstawić działania, jakie podejmowane są ze
strony krakowskiego ośrodka akademickiego. 

Na wstępie pragnę przypomnieć, że Krakowski Park Technolo-
giczny powstał właśnie z inicjatywy krakowskich wyższych
uczelni. W sposób szczególny czujemy się odpowiedzialni za roz-
wój technologiczny, a zatem gospodarczy, Krakowa i Małopol-
ski. Dziś potencjał naukowy i badawczy publicznego i prywat-
nego szkolnictwa wyższego w Krakowie to blisko 200 tysięcy
studentów i ok. 12 tysięcy pracowników naukowych. Najważ-
niejsze, że rozumiemy potrzebę współpracy i podejmujemy sze-
reg wspólnych działań. Oto one:

Krakowski Park Technologiczny 
Najlepiej znana inicjatywa, której ideę przybliży Prezes tej spółki.
Jeżeli chcemy, aby ta inicjatywa się rozwijała, potrzebna jest
pomoc ze strony miasta i regionu (drogi, uzbrojenie terenu).
W Chinach, które niedawno odwiedziliśmy, mieliśmy okazję
przyjrzeć się parkowi technologicznemu w niewielkim, jak na ten
kraj mieście (4 mln mieszkańców). Tam na inwestora czeka już
wszystko, łącznie z całą dokumentacją. My mamy ciągle od-
wrotną kolejność: inwestor przychodzi i wtedy zastanawiamy się
gdzie inwestycję umieścić, jak zapewnić drogę dostępową, jak
zrobić infrastrukturę. Tak się działać nie da.

Technoinkubatory
To jest jedna z tych zaniedbanych dziedzin. Do tej pory prawdo-
podobnie tylko UJ rozwiązał problem własności intelektualnej.
Ministerstwo próbowało w poprzednich latach, wspólnie z przed -
stawicielami szkół wyższych, znaleźć systemowe rozwiązanie.
Nie udało się. My postaraliśmy się zrobić to tak, żeby problemy,
które są kłopotliwe, albo w których nie ma konsensusu, odłożyć
na później, a w pierwszej kolejności rozwiązać te najważniejsze. 
Niezwykle niska liczba patentów, jaka występuje w Polsce bierze
się z braku zainteresowania nimi. Po co ktoś ma na siebie brać
skomplikowaną i uciążliwą procedurę, trudności z patentowa-
niem, jeżeli nic z tego nie będzie miał. Kilka lat temu we Francji
borykano się z tym samym problemem, ale wtedy zauważono, że
wynalazca patentu miał zagwarantowane zaledwie 0,5% udziału
w zysku. Od dwóch lat jest to 50%, co zupełnie odmieniło sytu-
a cję. Skorzystaliśmy z tego wzorca w naszych ustaleniach uni-

wersyteckich i też wpisaliśmy 50% zysku dla patentodawcy. Mam
nadzieję, że przyniesie to podobny skutek. Na dodatek zdecy-
dowaliśmy, że każdy patentodawca, otrzyma dodatkową premię
w wysokości 5 tys. zł. Mam nadzieję, że będzie to kołem zamacho -
wym dalszych sukcesów, że transfer technologii będzie jeszcze
szybszy, że dokonywał się będzie rozwój miasta, regionu i kraju.

Klastry
Związki uczelni z firmami i zacieśnianie współpracy z sektorami
High Technology i  Life Science. Na uniwersytecie, jak też w in-
nych szkołach wyższych, zakorzeniło się przekonanie, że łatwiej,
lepiej i ciekawiej jest zrobić badania podstawowe. Uniwersytet
jest z całą pewnością dedykowany do badań podstawowych, ale
byłoby nonsensem, gdybyśmy nie wykorzystywali pomysłów,
które się pojawiają. I to jest nasze zadanie. W tej chwili mamy
w Krakowie trzy klastry: Klaster Technologii Informacyjnych, Kla-
ster Czystej Energii i klaster, który się roboczo nazywa Life
Science. Te klastry działają i co najważniejsze rozwijają się bar-
dzo dobrze. Mamy nadzieję, że skorzystamy w dużym stopniu ze
środków, o których mówił Pan Minister. Tam są pieniądze na tego
typu działania .W tym celu powołaliśmy Centrum Innowacji,
Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), mające
za zadanie pomagać każdemu, kto szuka sposobów finansowa-
nia dla swoich projektów.

Akademickie Centrum Naukowo-Technologiczne (AKCENT)
– Centrum Zaawansowanych Technologii
Zostało utworzone przez cztery uczelnie: AGH, AR, PK i UJ.
Główną misją Centrum jest integracja potencjału badawczego,
by te uczelnie działały na zasadzie synergii. A jaki to jest poten-
cjał oddają liczby i jakość kadr akademickich. To jest około 12 tys.
pracowników naukowych, 1800 profesorów i doktorów habili-
towanych o uznanej i ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą.
AKCENT włączy się w realizację celów określonych w Narodo-
wym Planie Rozwoju (NPR) wspierając rozwój gospodarki opar-
tej na wiedzy i przyczyniając się do podnoszenia konkurencyj-
ności przedsiębiorstw, zgodnie z programem „Wiedza –
Innowacyjność – Konkurencyjność”. Dlatego nawiązaliśmy
współ pracę z partnerami biznesowymi. Chcemy też pracować
z innymi uczelniami i Polską Akademią Nauk, klastrami przemy-
słowo-uczelnianymi oraz z samorządami. 

Program badawczy AKCENT-u obejmuje – jako dziedziny priory-
tetowe – biotechnologię, informatykę, jakość i konkurencyjność
produktów, kształtowanie i ochronę środowiska w kontekście

Badania naukowe 
i wysokie technologie

– szansą rozwoju innowacyjnej gospodarki 
w Krakowie i Małopolsce

Prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
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zrównoważonego rozwoju, nanotechnologie, nowe materiały
konstrukcyjne i funkcjonalne, nowe technologie w medycynie
oraz odnawialne źródła energii. Zasada jest taka, że występu-
jemy o pieniądze na dane przedsięwzięcie (projekt) jeżeli mini-
mum dwie uczelnie go wspólnie realizują. Z wdrożeń korzystać
będą: przemysł farmaceutyczny, rolnictwo, edukacja, ochrona
środowiska i ochrona zdrowia.

Do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zgłoszone
zostały już trzy projekty, z czego dwa przyjęte zostały na listę. Są
to Małopolskie Centrum Biotechnologii (25 mln euro), Centrum
Nowych Materiałów i Nanotechnologii (25 mln euro). Z trzecim
projektem (Centrum Energii Odnawialnej) nie zmieściliśmy się
już na liście, ale to nie znaczy, że tych pieniędzy nie zdobędziemy. 

Narodowe Centrum Promieniowania 
Elektromagnetycznego (synchrotron na III Kampusie UJ) 
Zamierzamy stworzyć silne centrum badawcze dla całej Polski
oraz Europy Środkowej i Wschodniej – na I etap otrzymaliśmy
już 40 mln euro. To byłoby pierwsze centrum promieniowania
w tej części Europy, co istotnie wzmocniłoby Kraków jako ośro-
dek naukowy. Jest to bowiem niezwykłe narzędzie badawcze
w wielu dziedzinach, m.in. biologii, biotechnologii, krystalogra-
fii, nanotechnologii, materiałach, chemii, fizyce… 

Chcemy w ten sposób skończyć z uprawianiem nauki „wyjazdo-
wej”. Dotychczas, żeby być w kontakcie z nauką światową, trzeba
było jechać do dobrego laboratorium w Europie Zachodniej lub
Stanach Zjednoczonych. Ja sam spędziłem kilka lat mojego życia
za granicą. Ale czy to jest to, o czym marzę dla moich studen-
tów? Czyż nie lepiej mieć takie centrum u siebie? Młodym lu-
dziom w dziedzinie nauki – wbrew pozorom – wcale się nie spie-
szy za granicę. Jeżeli damy im dobre narzędzie badawcze, dobre
projekty, to na pewno z nami zostaną.

Inne projekty
Wśród pozostałych dużych projektów na uwagę zasługują dzia-
łania, jakie podejmowane są w Szpitalu Klinicznym Collegium
Medicum UJ. Mamy na to 600 milionów zł, z możliwością zwięk-
szenia tej kwoty. Chcemy zapobiec sytuacji, w której dla specja-
listycznej diagnostyki trzeba się będzie wybierać do Wiednia czy
Warszawy. Prace idą w dwóch kierunkach, tj. modernizacji i uno-
wocześnienia.

Stawiając na nowoczesne technologie i nauki techniczne, nie
możemy zapomnieć o sferze humanistycznej. Bez solidnych nauk
humanistycznych Kraków straci bardzo wiele. Siłą Krakowa jest
kultura, siłą Krakowa jest zaangażowanie cywilizacyjne w hu-
manistykę. Nie zaniedbujemy nauk humanistycznych, dla nich
również pozyskujemy fundusze na nowe inwestycje, dla filolo-
gów budujemy nową siedzibę – Paderevianum II.

Realizowany jest również tzw. akcelerator. Będzie ukierunkowany
na nauki biologiczne i medycynę (raczej bez badań podstawo-
wych). Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie-Bronowicach umie-
ścił już tę propozycję na ministerialnej liście indykatywnej. Mamy
bardzo silny zespół ludzi, który pracują nad zastosowaniem ato-
mistyki, chociażby w produkcji izotopów krótkożyciowych.

Centrum Innowacji, Transferu Technologii 
i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI) sp. z o.o.
Gdy podejmowaliśmy decyzję o działaniach mających polepszyć
związek pomiędzy uniwersytetem a przemysłem i zastosowa-
niami, uznaliśmy za celowe powołanie specjalnej jednostki, która
będzie koordynowała te procesy, która będzie wspierała inno-
wacyjność i nowe technologie, która weźmie na siebie rozwój
firm akademickich, patenty, wdrożenia. Chcieliśmy, by była to
jednostka otwarta na pomysły; by ktoś, kto ma patent nie musiał
chodzić od drzwi do drzwi szukając możliwości technicznych czy
finansowych na jego realizację. CITTRU taką właśnie rolę speł-
nia, dba zarówno o dobre warunki pracy nad projektem, jak też
bierze na siebie stronę prawną. 
Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI) sp. z o.o., której jedynym
właścicielem jest UJ, powołaliśmy po to, by utworzyć inkubator
(Life Science Inkubator). Aby firmy pojawiające się w ramach uni-
wersytetu, mogły znaleźć pomoc w inkubacji, a następnie
w przejściu na rynki. W inkubatorze chcemy mieć zarówno małe
firmy, które wymagają pomocy, które startują z uniwersytetu lub
innych uczelni, jak i indywidualne projekty naukowe. Drugim,
obok Inkubatora, projektem w JCI jest Park Life Science, będący
ofertą dla średnich i dużych firm, które chcą korzystać z naszego
potencjału naukowego. Inwestycja Parku usytuowana jest w po-
bliżu kluczowych dla badań Life Science wydziałów i budynków
dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (biotechnologia,
chemia, biologia, Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu itp.), dla-
tego lokalizacja przedsięwzięcia wydaje się idealna dla mariażu
biznesu z nauką. 
JCI to komercyjne przedsięwzięcie. Chcemy w ten sposób zara-
biać dla uniwersytetu, z myślą o jego rozwoju i następnych po-
koleniach. Tak działa nowoczesny świat, do którego cały czas jest
nam jeszcze daleko. Jeżeli tego nie będziemy robić, to znaj-
dziemy się naprawdę w drugiej albo w trzeciej lidze. W Mało-
polsce mamy niebywały potencjał naukowy i naprawdę uwa-
żam, że trzeba to wykorzystać. 
Ze względu na różnorodność prowadzonych badań laboratoryj-
nych z dziedziny Life Science, w Parku znajdzie zatrudnienie
wielu absolwentów, a budynki Parku zostaną udostępnione ko-
mercyjnym odbiorcom do prowadzenia badań laboratoryjnych
(biotechnologia, medycyna lub chemia). W Polsce i w Europie
Środkowo-Wschodniej nie ma instytucji i infrastruktury mogą-
cej świadczyć tego rodzaju usługi. Oferowane laboratoria będą
posiadały najwyższą klasę czystości, która z uwagi na wysokie
koszty nie jest do tej pory dostępna w Polsce. 
Łączna wartość inwestycji to 200 mln zł, z czego na etap I (za-
kończenie w IV kwartale 2008 r.) przypada 50 mln zł. Etap II (do
2010) oraz III (2011) to 150 mln zł. Przedsięwzięcia realizowane
będą dzięki funduszom unijnym (SPO-WKP, PO-IG), wsparciu ze
strony Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i źródeł zewnętrznych
(kredyt bankowy).

III Kampus 600-lecia Odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Na koniec wspomnę jeszcze o naszym III Kampusie, inwestycji
bez precedensu, o imponujących rozmiarach i supernowocze-
snej bazie dydaktycznej. Dzięki niej powierzchnia budynków na-
ukowo-dydaktycznych i socjalnych Uniwersytetu  zwiększy się
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o ponad 100 tys. m kw. Dodatkowo zwiększymy liczbę miejsc
w domach studenckich, co poprawi warunki mieszkaniowe stu-
dentów juz studiujących, i uczyni studiowanie bardziej dostępne
dla osób spoza Krakowa.
Kampus leży w Krakowie-Pychowicach, w sąsiedztwie Krakow-
skiego Parku Technologicznego oraz Krakowskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Zlokalizowane tam zostaną instytuty nauk
przyrodniczych i ścisłych oraz Wydziału Zarządzania i Komuni-
kacji Społecznej. Jest to rozwiązanie unikatowe w skali kraju,
które stworzy pomost między nauką a przemysłem. 
Na nowym Kampusie, obok oddanego do użytku w 1999 r. Cen-
trum Badań Przyrodniczych i Aparatury Naukowej, powstaje
Kompleks Nauk Biologicznych. W pierwszym jego budynku –
spełniającym europejskie standardy wyposażenia i jakości –
z początkiem roku akademickiego 2001/2002 rozpoczął działal-
ność (w nowej siedzibie) Instytut Biologii Molekularnej im. Jana

Zurzyckiego. Budynek ten o powierzchni 9 200 m kw. wyposa-
żony jest w niezbędną w laboratoriach wentylację i klimatyza-
cję, a zarządzanie obiektem odbywa się za pomocą systemu
komputerowego. Drugi budynek, z częścią dydaktyczno-biblio-
teczną, w tym audytorium na 360 osób, 6 salami wykładowymi
na 150 osób każda, został oddany do użytku w październiku
2002 roku. Trzeci, z siedzibą Instytutu Nauk o Środowisku oraz
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej został oddany do
użytku w 2004 roku. W ubiegłym roku rozpoczęto budowę ko-
lejnych dwóch wydziałów. 
Znaczenie tej inwestycji dla rozwoju ogólnopolskiej bazy edu-
kacyjnej i naukowej znalazło wyraz w ustawie o „ustanowieniu
programu wieloletniego Budowa Kampusu 600-lecia Odnowie-
nia UJ”, która zapewnia na ten cel stałe coroczne środki z budżetu
państwa.

Strefy gospodarcze 
w każdej gminie Małopolski

– od koncepcji do realizacji

Witold Śmiałek
Prezes Zarządu 
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Krakowie

Zanim przedstawię Państwu działalność Małopolskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego na rzecz upowszechniania idei stref ak-
ty wności gospodarczej, chciałbym przedstawić obrazek ukazu-
jący jak głęboka jest niestety nieświadomość, czy też jak po-
wszechny jest brak zainteresowania potrzebami lokalnych
społeczności wśród kadr samorządowych.
Dlaczego samorządom powinno opłacać się tworzyć strefy in-
westycyjne? Odpowiedź jest prosta. Otóż, dlatego, że w ślad za
inwestycjami, tworzeniem się przedsiębiorstw, idą wymierne
efekty: miejsca pracy, wzrost wpływów budżetowych (podatko-
wych), rozwój gospodarczy. Wydawałoby się, że znaczna część
naszych gmin, na miarę swoich możliwości, powinna rozważyć
utworzenie takiego obszaru, zwłaszcza, że dla sprawujących wła-
dzę jest to poważny atut polityczny. Spadek bezrobocia, nowo-
czesna infrastruktura komunalna i drogowa, przekładają się prze-
cież na głosy wyborców. 
Wychodząc naprzeciw woli zarządu województwa małopolskie go,
rozpocząłem akcję analizowania zasobów, jakie w Małopolsce
można by przeznaczyć pod strefy aktywności gospodarczej. Za-
daliśmy około 180 jednakowo brzmiących pytań wszystkim jed-
nostkom samorządu terytorialnego w Małopolsce. Odpowiedzi
nadeszło niespełna trzydzieści, czyli stopa zwrotu wyniosła ok.
17 procent. W wariancie najmniej optymistycznym zakładałem,
że powinno to być 40 procent. 
Z drugiej strony dowiadujemy się z prasy, że w okolicach Balic
będzie tworzona strefa aktywności gospodarczej. Jeszcze nie
wiadomo dokładnie gdzie i jaka to będzie powierzchnia, a już

pochopnie ujawnia się te zamierzenia. Nie byłoby w tym nic
zdrożnego, gdyby o takich planach informowano na Dolnym 
Śląsku czy Wielkopolsce, gdzie sytuacja gruntowa jest bardzo
prosta. W warunkach powszechnego w Małopolsce niedoboru
działek o większym areale i często niewyjaśnionym statusie
prawnym, taka sytuacja wywołuje wśród pośredników nieru-
chomości, wzmożoną penetrację terenu i sztucznie zawyżane
ceny. To nic innego jak spekulacja gruntami. 
Oba przykłady obrazują, jak wielkie jest przed nami zadanie. Do-
tyczy to również firmy, którą reprezentuję. 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (wcześniej
Małopolska Agencja Rozwoju Regionu Krakowskiego) zało-
żona została w 1993 r. Akcjonariuszem większościowym
spółki (88,54 proc. akcji) jest Województwo Małopolskie.
Kapitał zakładowy to 86,46 mln. zł. 

Strefa inwestycyjna Kraków Południe
Wszyscy mieszkańcy Krakowa pamiętają, jak to kilkanaście lat
temu wyglądało. Zanim Solvay upadał było tu 1000 miejsc pracy,
dziś w pięćdziesięciu firmach tu zlokalizowanych (m.in. Carre-
four, Cinema City, Castorama) pracuje 2600 osób. Strefa to
główne źródło dochodów MARR. 

Kolonia Przemysłowa „Nad Drwiną”
Teren obejmuje 23 ha po byłych Wojskowych Zakładach Uzbro-
jenia (można zrzucać bomby dużego kalibru, a sufit nie pęknie)8
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i wymaga bardzo dużych nakładów inwestycyjnych, aby dopro-
wadzić tę nieruchomość do stanu używalności. W tym momen-
cie mamy 30 tys. m kw. „pod dachem”, docelowo będzie to 80
tys. m kw. Mamy jeszcze 6 ha gruntu, niemal w stu procentach
już uzbrojonego. Intensywnie szukamy inwestorów, którzy
chcieliby swoją działalność biznesową umiejscowić w Kolonii
Przemysłowej. Dzięki temu KPnD stanie się drugim poważnym
źródłem dochodu. Już ubiegły rok był pierwszym, w którym
przychody z KPnD były wyższe, niż nakłady.

Regionalne Centrum Obsługi Inwestora
Jednostka świadczy usługi informacyjne, prowadzi bieżący mo-
nitoring warunków inwestowania w regionie oraz bierze udział
w działaniach, które mają na celu promocję atrakcyjności inwe-
stycyjnej. Jest to jedyny oficjalny partner PAIZ-u w Małopolsce
i większość potencjalnych inwestorów tym kanałem dociera do
naszego regionu. Od początku istnienia centrum obsłużyło około
sześciuset potencjalnych inwestorów, w tym MAN (Niemcy),
MAN Roland (Niemcy), Royal Canin (Francja), Philip Morris Inter-
national (USA), Cemex (Meksyk), Kimberly-Clark (USA), Samsung
(Korea Pd), DELL (USA), EasyJet (Wielka Brytania), Pepsi Americas
(USA), Eurinpro (Belgia)

Metodologia tworzenia stref gospodarczych
W działaniach związanych z tworzeniem stref aktywności gospo -
darczej, należy przyjąć pewną metodologię. Znaleźć odpowiedni
teren, przygotować go, stworzyć ofertę i zorganizować promo-
cję. Ważne są też kwestie związane z lokalizacją terenu i dostęp-
ność komunikacyjna, oraz  parametry terenu, stan własności,
przeznaczenie oraz możliwość doprowadzenia infrastruktury.

– Lokalizacja i dostępność komunikacyjna
Najważniejszą rzeczą jest odległość terenu od ważnych dróg, co
najmniej drogi wojewódzkiej, a najlepiej autostrady. Teren nie
powinien mieć ograniczeń środowiskowych (np. sąsiedztwo par-
ków narodowych), społecznych (np. tereny mieszkaniowe).
Trzeba również zwrócić uwagę, na możliwość dalszego rozwoju
strefy, czy jest szansa na pozyskanie kolejnych terenów w dal-
szych etapach rozwoju. Wreszcie istotny jest problem dogod-
nego dojazdu do strefy (transport drogowy i kolejowy, a także
transport publiczny).

– Parametry terenu
Teren powinie mieć zwarty układ, gdyż jak wynika z naszego do-
świadczenia, inwestorzy cenią sobie działki, które mają regularny
charakter. Oczywiście powinny to być tereny płaskie lub o mini-
malnym stopniu nachylenia. Niski poziom wód podziemnych
również wpływa na atrakcyjność terenu. W Niepołomicach, przez
część terenu, biegła linia wysokiego napięcia, której MAN sobie
nie życzył. Trzeba było ją przenosić w inne miejsce. Dodam, że
doświadczenia z ostatnich lat, gdy w całej Europie mieliśmy do
czynienia z powodziami, uwrażliwiły inwestorów na takie ryzyko.
Stąd często pojawiające się pytanie o stopień zagrożenia zala-
niem oferowanych gruntów.  

– Stan własności
Na ten temat powiedziano już tutaj wiele, więc nie będę uza-
sadniał jak wielki jest to problem w Małopolsce. Powiem tylko, że

scalanie własnościowe terenów znacznie prostsze jest, gdy mamy
do czynienia z dwoma właścicielami, którzy mają stan prawny
uregulowany i mają np. po 20, 30, czy 50 ha gruntu, niż, jeśli to
się odbywa z dwustoma osobami na raz i każdy z nich ma po 50
arów, a przy okazji jeszcze prawdopodobnie 70 proc. ma nieure-
gulowane stany prawne, włącznie z tym, że nie pamiętają, że
mają brata, siostrę, którzy mają również prawo do tego terenu. 

– Przeznaczenie terenu
Jeżeli mówimy o przeznaczeniu terenu, to byłoby świetnie,
gdyby był objęty aktualnie obowiązującym planem zagospoda-
rowania przestrzennego, z przeznaczeniem pod działalność pro-
dukcyjną i usługową. Pod uwagę wziąć należy również takie
aspekty, jak wysokość budynków, czy intensywność zabudowy.

– Infrastruktura techniczna
Analizie powinien zostać również poddany dostęp do infra-
struktury technicznej. Powinniśmy mieć określone i znane para-
metry tej infrastruktury. Potencjalnie powinniśmy również za-
dbać o to, żeby te parametry były zgodne z oczekiwaniami
przyszłych inwestorów lub by była możliwość rozwoju sieci wraz
z rozwojem strefy. 

Dywersyfikacja działalności strefy gospodarczej
Przy tworzeniu strefy należy mieć koncepcję zagospodarowania
całego obszaru. Strefa powinna łączyć różnorodne funkcje,
w przeciwnym wypadku będzie to tylko teren inwestycyjny, a nie
strefa aktywności gospodarczej. Obszar strefy powinien być po-
dzielony funkcjonalnie pomiędzy przedsiębiorstwa reprezentu-
jące różne rodzaje działalności: produkcję, usługi, transport oraz
B+R,. Dywersyfikacja funkcji jest bardzo ważna, bo pozwala na
tworzenie powiązań kooperacyjnych lub usługowych. Dywersy-
fikacja ogranicza ryzyko związane z ewentualnym kryzysem
w danej branży. 
Akcenty wewnątrz strefy powinny być rozłożone nie tylko pomię -
dzy obszary działania, ale również pomiędzy inwestorami. Udo-
stępnienie części terenu strefy dla inwestycji rodzimych popra-
wia stan gospodarki lokalnej i akceptację społeczną dla działania
na terenie strefy. Zróżnicowanie kulturowe i społeczne ułatwia
wewnętrzną integrację przedsiębiorstw i zapobiega mono kul -
turze ekonomicznej. Sprzyja też integracji działań ze społeczno-
ścią lokalną na danym obszarze.

Promocja strefy
Na promocję stref i upowszechnianie idei ich powstawania,
MARR przeznacza wiele sił i środków. Byłoby dobrze, gdyby
można było wypracować wspólny wizerunek obszarów aktyw-
ności gospodarczej w Małopolsce. Tak, żeby to była marka roz-
poznawalna nie tylko tu, ale i w całej Polsce i być może za gra-
nicą. Coś na kształt samonapędzającej się maszyny. Najtrudniej
jest zacząć. Potem, jeżeli już się pozyska inwestycje, to te inwe-
stycje same z siebie zaczynają strefę promować, a wraz z nią
gminę, powiat czy województwo.

Na taką promocję składać się powinny:

– Profesjonalne opracowanie i dystrybucja oferty strefy (biuro ob -
sługi klienta, opracowanie dokumentacji, baza danych ofert itp.).
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– Wypracowanie wspólnego wizerunku (jedna nazwa, logo, za-
gospodarowanie terenu), informację, prezentacje promocyjne.
Zintegrowany system informacyjny na temat zasad lokowania
inwestycji.

– Wykorzystanie wiodących inwestycji jako dobrych przykładów
– referencji dla strefy w kontaktach z nowymi inwestorami.

– Inwestowanie w rozwój strefy – podnoszenie jakości infrastru -
ktury, dostarczanie inwestorom dodatkowych świadczeń (np.
wspólna promocja, obniżanie kosztów działania na terenie strefy,
rozwój nowoczesnych technologii administrowania obszarem
strefy – telekomunikacja, bezpieczeństwo, transport itp.)

– Podejmowanie działań integrujących przedsiębiorstwa z ob-
szaru strefy ze społecznością lokalną – np. programy eduka-
cyjne (staże, stypendia), oferta zatrudnienia na terenie strefy,
usługi zewnętrzne, organizacja wydarzeń kulturalnych i spor-
towych, współpraca z młodzieżą. 

Zarządzanie strefą
Kto ma zarządzać strefą? Jaką formułę prawną powinna posia-
dać taka jednostka? Jak się rozliczać z inwestorami? Nie ma jed-
nej recepty, ani jakiegoś szczególnego wzorca. Może to być ja-
kiegoś rodzaju spółka, agencja rozwoju lub instytucja publiczna.

Najważniejsze, by była wyposażone w odpowiednie narzędzia
w sferze decyzyjnej, finansowej i rozliczeniowej. Jej zadania to
również:

– Tworzenie zespołu do kwalifikacji inwestycji na terenie strefy
z udziałem przedstawicieli środowisk lokalnych.

– Podejmowanie działań integracyjnych – wykorzystanie lokal-
nej siły roboczej i lokalnego potencjału gospodarczego (np.
firmy budowlane, usługi, handel).

– Opracowanie planu rozwoju terytorialnego strefy w perspek-
tywie wieloletniej.

– Badanie wpływu funkcjonowania strefy na zjawiska gospo-
darcze i społeczne na obszarze lokalizacji strefy

Oferta MARR
Jesteśmy otwarci na wszelkie przejawy aktywności przedsię-
biorców, jednostek samorządu terytorialnego, które chciałyby
taką strefę tworzyć. Oferujemy współpracę przy koncepcji takiej
strefy, opracowanie założeń zarządzania, poszukiwanie inwe-
storów. Regionalne Centrum Usługi Inwestora już się tym ak-
tywnie zajmuje. Zapewniamy też montaż finansowy w ramach
działania 4.3 w Małopolskim Regionalnym Planie Operacyjnym.

W sierpniu 2006 r. znowelizowano ustawę o specjalnych stre-
fach ekonomicznych, która umożliwiła rozszerzenie obszaru
stref w Polsce o 4 tys. ha. Co to oznacza dla krakowskiej spe-
cjalnej strefy ekonomicznej? 

Szansę, i to bardzo dużą, gdyż ustawa wychodzi w szczególności
naprzeciw strefom o największym stopniu zagospodarowania,
dodatkowo obecna polityka rządu jest również ukierunkowana
na działania innowacyjne technologicznie, a przypomnę, że je-
steśmy jak na razie jedyną strefą gospodarczą w Polsce, która jest
jednocześnie parkiem technologicznym.
Dlatego też te dostępne do zagospodarowania w ramach wszy -
stkich stref 4 tysiące hektarów chcielibyśmy w jak największym
stopniu zagospodarować. Najprostszy sposób na powiększenie
obecnych granic strefy to tworzenie regionalne parkow sse, pod
które w ustawie przewidziano aż tysiąc hektarów. Do stworze-
nie parku regionalnego sse nie jest wymagane posiadanie ja-
kichkolwiek inwestorów wystarcza wpisanie takiego terenu do
strategii rozwoju województwa. Na dzień dzisiejszy jednak strefa
nie ma problemów z inwestorami, których w kolejce czeka kil-

kadziesiąt, ale z wolnymi terenami pod inwestycje. Obecnie
strefa zagospodarowana została w 95-ciu procentach.
Tak więc celem współorganizowanej przez nas konferencji jest
wzbudzenie zainteresowania w małopolskich gminach takimi
możliwościami.
W pierwszej kolejności należałoby wyłonić grunty, które mogą
być scalone w kawałki po 100 ha. Tego typu tereny na pewno 
zosta łyby wpisane przez Zarząd Województwa do Strategii Roz-
woju Województwa Małopolskiego. Przypomnę, że na uzbroje-
nie terenów aktywności gospodarczej Województwa Mało -
polskie na lata 2007 do 2013 posiada kwotę ok. 50 mln EUR,
a rozwijanie nowoczesnych technologii jest jednym z elemen-
tów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na te lata.

Czy macie już jakieś konkretne lokalizacje? Pozyskanie w Kra-
kowie stu hektarów w jednej nieruchomości będzie bardzo
trudne. 

Faktycznie Kraków ma już niewielkie możliwości, choć wciąż na
ten temat rozmawiamy, m.in. z władzami miasta. W grę wcho-

Rozwijamy 
innowacyjność

Rozmowa z Krzysztofem Poradziszem, 
prezesem Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.
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dzą tereny w Branicach, gdzie do zagospodarowania byłoby
nawet kilkaset hektarów. Kłopot w tym, że struktura własno-
ściowa tych gruntów jest bardzo skomplikowana. Prawem wła-
sności dysponują tam m.in. miasto Kraków, Skarb Państwa,
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Mittal Steel i kilku
drobniejszych inwestorów. Żaden z tych podmiotów nie jest
w stanie zaoferować choćby jednej działki ponad stuhektarowej.
Poza tym działki te są poprzedzielane, co w znacznym stopniu
utrudnia ich scalenie. Postanowiliśmy zatem wyjść poza Kraków
i otworzyć się na Małopolskę, w której nie brakuje dobrych lo-
kalizacji pod rozwijanie strefy, a struktura własnościowa nie jest
aż tak rozrośnięta. Obecna ustawa daje możliwość powołania lub
poszerzenia granic praktycznie w każdym miejscu Małopolski,
a to czy ona powstanie zależy juz tylko od aktywności jej lokal-
nych władz. Rozmawiamy już na ten temat z burmistrzami kilku
miejscowości, w których istniałaby szansa na wygospodarowa-
nie takich terenów. Takie możliwości ma m.in. Andrychów, gdzie
rozmowy są już zaawansowane. Brakuje tam już tylko kilku arów,
by po scaleniu złożyły się na wymagane sto hektarów.  Dużą ini-
cjatywę przejawia też gmina Skawina, w której można byłoby za-
gospodarować prawie dwieście hektarów. We władaniu gminy
jest kilkadziesiąt arów, a pozostałe ponad sto hektarów stanowi
własność prywatną. Władze dostrzegły jednak możliwość prze-
jęcia pozostałych gruntów i scalenia ich w jedną działkę. Powo-
łały w tym celu specjalną spółkę, której celem jest wykup nieru-
chomości i przeprowadzenie wszelkich formalności, by scaloną
już działkę można było zaoferować potencjalnym inwestorom.
Są to świetne tereny, a ich atrakcyjność podniesie zapewne fakt
budowanej obwodnicy, która umożliwi swobodny dojazd do nie-
ruchomości. Miasto podpisało już umowę z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad na dokończenie tej inwestycji do
końca 2009 r.

Czy tylko Andrychów i Skawina mają takie możliwości? 
Prowadzicie rozmowy z innymi gminami? 

Nie chciałbym podawać szczegółów. Powiedziałem o Skawinie
i Andrychowie, bo tam włożono już naprawdę wiele wysiłku, by
stworzyć odpowiednie warunki pod rozwijanie aktywności go-
spodarczej, ale na nich nasze rozmowy się nie kończą. Wiedza
o tym, że nowelizacja ustawy o SSE umożliwia rozszerzenie strefy
poza gminę, na terenie której się znajduje, nie jest jednak po-
wszechna. Dlatego właśnie podejmujemy współpracę ze Stowa-
rzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski, z którego doświadczeń
i dorobku w zakresie szkolenia samorządowców i doradzania im,
pragniemy – dla dobra Małopolski – skorzystać. Liczę na to, że
uda nam się przekonać do podjęcia takich działań przynajmniej
kilku wójtów i burmistrzów. Przypomnę, że w gminie Dobczyce,
przed utworzeniem strefy gospodarczej, bez pracy pozostawało
ponad 1500 osób, a teraz jest ich o tysiąc mniej. A przecież tam-
tejsze tereny nie mają statusu SSE, dzięki któremu inwestor może
otrzymać szereg ulg, w tym zwolnienie z podatku dochodowego.
Pokazuje to jak duże są, dzięki zaangażowaniu władz, możliwo-
ści rozwoju gmin małopolskich. Jak wiele można uczynić nawet
na terenach potencjalnie mało atrakcyjnych inwestycyjnie. Prze-
cież Dobczyce nie mają aż tak dogodnej lokalizacji. To teren gó-
rzysty, o ograniczonych możliwościach dojazdu, zimą trudno do-
stępny dla dużych samochodów.

A może samorządy nie chcą rozwijać swych gmin w ten spo-
sób. Może mają inny pomysł na rozwój, np. poprzez turystykę,
rolnictwo ekologiczne? 

Jedno drugiego nie wyklucza, wszak szereg inwestorów obec-
nych w strefie to firmy oparte na wiedzy, sprzedające technolo-
gie, patenty i pomysły. Taki profil możliwy jest do ulokowania
wszędzie, bo nie wiąże się z przemysłem i produkcją. Nikogo jed-
nak nie chcemy do takich działań zmuszać. Z rozmów z inwe-
storami wiem, że doświadczenia w negocjacjach z władzami
gmin Małopolski są różne - od bardzo przychylnych po krańcowo
nieufne. Nie chcę tego oceniać, ale liczę, że tych drugich będzie
ubywać.

Kto musi być właścicielem gruntu włączanego do strefy? 

Preferowane są gminy, ale nie tylko one mogą być właścicielem
takich działek. Mogą też być Agencja Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa, Agencja Mienia Wojskowego, a w uzasadnio-
nych przypadkach również inne podmioty. Warunkiem jest jed-
nak innowacyjność planowanego przedsięwzięcia, potwier-
dzona przez niezależny ośrodek badawczy. Ekspertyzę taką
mogą również wykonać naukowcy jednej z trzech krakowskich
uczelni, będących udziałowcami spółki Krakowski Park Techno-
logiczny: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hut-
niczej i Politechniki Krakowskiej. Ich opinie są uznawane nawet
w przypadku zainteresowania przez firmy korzystaniem z finan-
sowania w ramach VII Programu Ramowego, gdzie innowacyj-
ność jest bezwzględnym warunkiem ubiegania się o te środki.

Załóżmy, że gmina skompletowała już teren i przychodzi 
do was mówiąc: wchodzimy w to. Jak wyglądają dalsze 
procedury?

Oczywistą sprawą jest przygotowanie opisu tych działek oraz
wystąpienie burmistrza czy wójta z listem intencyjnym. Nie-
zbędna jest również uchwała Rady Gminy, wyrażająca zgodę na
objęcie tych terenów Strefą. W dalszej kolejności przedstawiamy
ofertę inwestorowi. Może to być zarówno konkretny inwestor za-
proponowany przez gminę, jak i firma, którą my zaproponujemy.
Na dzień dzisiejszy rozmawiamy z kilkudziesięcioma podmio-
tami, które są zainteresowane ulokowaniem inwestycji w naszej
Strefie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że
dość szybko znaleźlibyśmy więc inwestora. Ważną rzeczą, którą
musi wykonać gmina, jest też opis granic dokonany według na-
szych wytycznych przez geodetę.

Czy objęcie danej działki Strefą oznacza zmianę w prawie wła-
sności? 

Nie ma takiego wymogu. Gmina może nam te nieruchomości
odsprzedać, ale nie jest do tego zobligowana. Tak więc objęcie
terenu Strefą nie wiąże się ze zmianami własnościowymi.

Rozmawiał Wojciech Stańczyk
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Idea powołania parku technologicznego w Krakowie sięga pierwszej połowy lat dziewięć -
dzie siątych i wiąże się z koncepcją budowy nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskie go.
Podjęte wtedy starania nie od razu jednak mogły zostać zrealizowane. Opracowania za-
gra nicznych i krajowych ekspertów wskazywały wprawdzie na bardzo korzystne prze-
słanki tworzenia parku nauki i techniki w Krakowie, z drugiej jednak strony brak było
wsparcia finansowego i formy organizacyjno-prawnej przyszłego przedsięwzięcia. Osta-
tecz nym impulsem stała się dopiero ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych i de-
cy zja o połączeniu w jedną całość parku technologicznego UJ z projektowanym na tere-
nach HTS parkiem przemysłowym.
Pomysłodawcy utworzenia w Krakowie specjalnej strefy ekonomicznej o charakterze
parku technologicznego uważali, że dzięki doskonałym warunkom lokalizacyjnym, doj-
rzałemu środowisku naukowemu oraz otwartemu na przemiany środowisku bizneso-
wemu, uda się osiągnąć szybkie efekty wynikające m.in. z możliwości szybkiego transferu
technologii. 
Za podstawowe cele ustanowienia SSE-KPT uznano wówczas: 
– Rozwój sektora przemysłu zaawansowanych technologii przy wykorzystaniu poten-

cjału naukowo-badawczego krakowskiego środowiska wyższych uczelni i instytutów
naukowo-badawczych,

– Stworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych, infrastrukturalnych i organiza-
cyjnych dla inwestorów krajowych i zagranicznych deklarujących wykorzystanie i roz-
wijanie istniejącego potencjału naukowo-badawczego Krakowa, głównie w obszarze
zaawansowanych technologii.

Historia krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny została ustanowiona w paź-
dzier niku 1997 roku w wyniku starań przedstawicieli władz miasta Krakowa oraz lokalne go
środowiska gospodarczego i naukowego. Do sierpnia 2001 r. SSE obejmowała 80,25 ha
gruntów inwestycyjnych zlokalizowanych w trzech podstrefach: Pychowice, Czyżyny, Bra-
nice (HTS). 21 sierpnia 2001 roku  Rada Ministrów podjęła decyzję o rozszerzeniu Strefy
o po nad 40 hektarów. Utworzono wówczas podstrefę w Tarnowie (na tere nach Tarnow-
skiego Klastera Przemysłowego) oraz powię kszono obszar SSE na terenie HTS. W następ-
nych latach Rada Ministrów kilkukrotnie przesuwała na wniosek KPT granice Strefy, za-
chowując stałą powierzchnię. We wrześniu 2005 roku Powierzchnie Strefy zwiększono
o ok. 140 ha. Powstała wtedy podstrefa w Niepołomicach. Obecnie w krakowskiej spe-
cjalnej strefie ekonomicznej wyodrębnione jest sześć głównych obszarów:

Podstrefa: Kraków-Podgórze o łącznej powierzchni 39,76 ha
Podstrefa: Kraków-Śródmieście o łącznej powierzchni 29,43 ha
Podstrefa: Kraków-Nowa Huta o łącznej powierzchni 13,82 ha
Podstrefa: Tarnów o łącznej powierzchni 35,61 ha
Podstrefa: Niepołomice o łącznej powierzchni 140,87 ha
Podstrefa: Rząska o łącznej powierzchni 3,30 ha

Cele ustanowienia SSE w Krakowie
Do najważniejszych celów SSE w Krakowie należy: 
– Rozwój sektora przemysłu zaawansowanych technologii przy wykorzystaniu poten-

cjału naukowo-badawczego krakowskiego środowiska wyższych uczelni i instytutów
naukowo-badawczych, 

– Stworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych, infrastrukturalnych i organiza-
cyjnych dla inwestorów krajowych i zagranicznych deklarujących wykorzystanie i roz-
wijanie istniejącego potencjału naukowo-badawczego Krakowa, głównie w obszarze
zaawansowanych technologii. 

W założeniach przewidywano, że w odróżnieniu od innych stref ekonomicznych istniejących
w Polsce, krakowska Strefa będzie przeznaczona głównie dla firm z sektora zaawansowa -
nych technologii, jak elektronika, informatyka, telekomunikacja, biotechnologie, itp. Jednak
wobec trudności z pozyskaniem wyłącznie tego rodzaju inwestorów i potrzebą szybszego
zagospodarowania atrakcyjnych terenów, w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej
będą działały także przedsiębiorstwa z tradycyjnych branż, jak np. poligrafia, motoryza-
cja. Dzięki korzystnym zmianom prawa od czerwca 2005 roku na terenie SSE mogą inwe-
stować firmy prowadzące centra usług biznesowych (BPO). Między innymi pod kątem
przyciągania inwestycji tego typu, do oferty włączono przestrzeń biurową do wynajęcia. 

Spółka zarządzająca krakowską specjalną strefą ekonomiczną
Dla celów zarządzania krakowską specjalną strefą ekonomiczną w grudniu 1997 roku po-
wołano spółkę prawa handlowego o nazwie Centrum Zaawansowanych Technologii.
Spółka została utworzona przez inicjatorów powołania SSE: Gminę Kraków, Uniwersytet
Jagielloński, Politechnikę Krakowską, Akademię Górniczo-Hutniczą, Hutę im. Tadeusza
Sendzimira oraz Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę. Centrum Zaawanso-
wanych Technologii nie było właścicielem terenów położonych w Strefie, lecz jedynie nimi
zarządzało na podstawie umów zawartych z właścicielami poszczególnych terenów.
W styczniu 2004 roku spółka zmieniła nazwę na Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
i pod tą nazwą działa do dziś.
W chwili obecnej powierzchnia krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej wynosi 262 ha.
Strefa podzielona jest na 6 podstref, położonych w Krakowie, Rząsce, Niepołomicach 
i Tarnowie. Powierzchnia podstref oraz procent zagospodarowania terenu znajdują się
w poniższej tabelce.

Krakowska SSE oferuje inwestorom przede wszystkim tereny greenfield. Od połowy 2005
roku w skład oferty wchodzi również przestrzeń biurowa do wynajęcia – obecnie na te-
renie strefy znajdują się trzy budynki biurowe, w niedługim czasie powstaną następne.
Przez cały czas KPT negocjuje z kolejnymi inwestorami zainteresowanymi zarówno zaku-
pem działek pod inwestycje jak i wynajęciem przestrzeni biurowej.

W połowie 2006 roku 25 firm posiadało Zezwolenie na prowadzenie działalności gospo-
darczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, natomiast 9 firm rozpo-
częło już działalność gospodarczą. Na terenie strefy pracowało ponad 3900 osób, a na-
kłady inwestujących tu firm przekroczyły 460 mln zł.

Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Krakowski Park Technologiczny

Podstrefy Powierzchnia (ha) Zagospodarowanie (%)
Czyżyny 29,4404 17,66

Pychowice 39,7672 55,35
Branice 13,8158 55,74

Kraków Busines Park 3,3000 100,00
Niepołomicka S.P. 140,87 100,00

Tarnowski K.E. 35,5829 42,14
OGÓŁEM 262,7763 73,83

Inwestorzy, którzy otrzymali Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej:

AMK Kraków S.A.; ComArch S.A.; RR Donnelley Polska Sp. z o.o.; Pfaffenhain PL Sp. z o.o.; Motorola Electronics Polska Sp. z o.o.; AZ-AL. Sp. z o.o.; AZ Soft S.A.; Uniwersyteckie 
Centrum Badawczo – Rozwojowe Sp. z o.o.; Motorola Polska Systemy Elektroniczne Sp. z o.o.; Sawan Grupa Softbank S.A.; Elmark Tarnów Krystyna Słowikowska; Becker Farby
Proszkowe Sp. z o.o.; ABM Solid S.A.; RR Donnelley Europe Sp. z o.o. ; Cestor Sp. z o.o.; ARBET Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Spółka jawna; Huta Szkła Gospodar-
czego Tarnów S.A.; Grupa Kapitałowa Krosno; Affiliated Computer Services of Poland Sp. z o.o.; Ericpol Telecom Sp. z o.o.; Becker Powłoki Przemysłowe Sp. z o.o.; MAN Trucks 
Sp. z o.o.; CAR Technology Production Sp. z o.o.; Shell Polska Sp. z o.o.; Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
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Klaster 
– szansa na rozwój Tarnowa i okolic

Rozmowa z Tomaszem Gutem, 
prezesem Tarnowskiego Klastra Przemysłowego„Plastikowa Dolina” SA w Tarnowie

Idea klasteringu, a więc systemu organizacji i kooperacji
firm tej samej lub pokrewnej branży, skupionych w tym sa -
mym otoczeniu, narodziła się dość dawno i jest coraz buj niej
rozwijającym się środkiem pobudzania przedsiębiorczości.
Jak doszło do narodzenia się tej inicjatywy w Tarnowie?

Pomysł pojawił się w 1997 r. Już wtedy było wiadomo, że pla-
nowa na 1998 r. reforma administracyjna przyniesie spadek zna-
czenia szeregu miast, które stracą status stolicy województwa.
Że po likwidacji i przeniesieniu decyzyjności, miasto, już jako sie-
dziba powiatu, zatrzyma się w swym rozwoju. Zwłaszcza, że był
to okres spadku koniunktury gospodarczej, który, jak w przy-
padku Tarnowa, odbił się na kondycji wielu firm, w tym najwięk-
szych pracodawców w regionie. Klaster, zorientowany na przed-
siębiorstwa z branży tworzyw sztucznych z wiodącą rolą
Zakładów Azotowych, miał być próbą zapobieżenia tej tenden-
cji, pewnym panaceum na rosnące bezrobocie i wyhamowanie
rozwoju gospodarczego. Ostatecznie spółka powstała w 1999 r.,
a jej głównym udziałowcem zostało Miasto Tarnów, które oprócz
gotówki wniosły aport w postaci nieruchomości.

Skąd pomysł Plastikowej Doliny? Grupowania firm akurat
z tej branży?

Tarnów ma bardzo bogate, sięgające początków ubiegłego
wieku, tradycje w przemyśle chemicznym i przetwórstwie two-
rzyw sztucznych. Wiodącą rolę odgrywają tu oczywiście Zakłady
Azotowe, które powstały w 1927 r. Przez ten czas wypracowały
wiele technologii i patentów, zwłaszcza w zakresie polimerów,
z których aż cztery produkowano wyłącznie w Tarnowie. Pomysł
polegał więc na tym, by skupić w orbicie ZAT te firmy z branży
chemicznej i tworzyw sztucznych, które już działają, pobudzać
powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz przyciągać inwesto-
rów. Atutem przemawiającym za lokalizacją takich inwestycji
w Tarnowie, co docenił m.in. Becker Industrial Coatings, jest fa-
chowa kadra. Po restrukturyzacji zatrudnienia w ZAT na rynku
pracy znalazło się wielu wykwalifikowanych inżynierów, techni-
ków i specjalistów z zakresu chemii, przetwórstwa tworzyw sztu -
cznych i ochrony środowiska. Czyli ludzi, których znalezienie
w innych rejonach kraju nie byłoby tak proste. Poza tym mamy
w Tarnowie Wyższą Szkołę Zawodową, która powstała w tym
samym czasie co nasza spółka, kształcącą młodzież na kierun-
kach chemii i chemii stosowanej. 

Jakie cele stawia postawiła sobie spółka?

Po pierwsze chcieliśmy zinwentaryzować i znaleźć przetwórców
tworzyw sztucznych na terenie Tarnowa i okolic. I to nie tylko du-

żych, ale również i małych przedsiębiorstw. Często słabych tech-
nologicznie, nie posiadających odpowiedniego zaplecza. Idea
była taka, by połączyć ich w działaniu. One będą być może kon-
kurencyjne wobec siebie, ale dzięki działaniom w ramach TKP,
otrzymają wsparcie marketingowe, otworzą się dla nich nowe
rynki zbytu, pojawi się szansa na rozwój. Po drugie, chcieliśmy
zachęcić zwalnianych z Zakładów Azotowych czy Zakładów Me-
chanicznych pracowników do zakładania własnych firm, w któ-
rych mogliby korzystać z nabranych umiejętności i doświadczeń.
Dzięki obecności w klastrze, już na wstępie otrzymaliby szereg
ułatwień i ulg, tak niezbędnych przy zakładaniu działalności go-
spodarczej. Wreszcie, co już zasygnalizowałem, nastawiliśmy się
na przyciąganie zewnętrznych firm, w tym zagranicznych. Za-
chęcamy do przenoszenia swojej produkcji do Tarnowa nie tylko
firmy z obu wiodących branż, ale i te przedsiębiorstwa, które wy-
twarzają maszyny i technologie niezbędne w produkcji. Szcze-
gólną uwagę przykładamy do tego, by byli to inwestorzy dyspo -
nujący wysokimi technologiami, charakteryzujący się dużą
innowacyjnością, produkujący w sposób ekologiczny. 

Co stanowi barierę w realizacji tych celów?

Na pewno nie najlepiej rozwinięta  infrastruktura drogowa, na
co niestety nie mamy wpływu. Gdy tworzyliśmy ofertę zapew-
nia liśmy inwestorów, że w 2004 r. ukończona zostanie nitka au-
tostrady A4 Kraków-Tarnów. Do dziś jesteśmy karmieni zapo-
wiedziami, że może w 2008, może w 2010, ale dalej to nic
pewnego. A przecież swobodny dojazd, najlepiej autostradowy
to podstawa lokowania inwestycji. Każdy inwestor zapyta: po co
mamy budować zakład, jeżeli nie będziemy mogli do niego do-
jechać? Barierą jest też niestety wyczerpujący się potencjał ka-
drowy, i to pomimo tego, że Wyższa Szkoła Zawodowa robi co
może, by kształcić jak największą liczbę absolwentów gotową do
pracy w tej branży. I nawet popularny dotąd wariant ze sprowa-
dzaniem pracowników zza wschodniej granicy nie zaspokoi tych
oczekiwań. Ukraińscy informatycy nie są zainteresowani pracą
w Polsce, nawet w renomowanych firmach, bo dużo lepsze wa-
runki oferują im firmy rosyjskie. 

Jaki jest obszar Tarnowskiego Klastra Przemysłowego?

Obecnie posiadamy 29 hektarów. Są to trzy parki przemysłowe:
Czysta (objęta Specjalną Strefą Ekonomiczną) o pow. 29 ha, Zie-
lony Park Przemysłowy „Kryształowy” o powierzchni ok. 350 ha
oraz Park Przemysłowy „Mechaniczne” o powierzchni 10 ha. Ten
ostatni jest typowym obszarem poprzemysłowym, który przeję-
liśmy w 2005 r. w stanie olbrzymiej degradacji. Obawialiśmy się



ponad 150 działek od Lasów Państwowych, Gminy Niepołomice,
Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych i właścicieli
prywatnych, konieczne było powołanie osobnego podmiotu.
W tym celu powstała spółka Małopolskie Parki Przemysłowe, któ-
rej udziałowcami są Województwo Małopolskie oraz Krakowski
Park Technologiczny sp. z o.o.

Fabrykę lada moment opuszczą pierwsze pojazdy. Czy to
oznacza, że proces wykupu nieruchomości już się zakończył?

Skupionych zostało już ponad 90 procent areału, przy czym MAN
rozpoczął swoją inwestycję na 80 ha kupionych jeszcze w 2005 r.
Pozostałe tereny mają być przeznaczone na ewentualną rozbu-
dowę fabryki oraz udostępnione innym firmom, świadczącym
usługi na rzecz zakładu. Pierwszym takim kooperantem jest 
Meiller, producent naczep do ciężarówek. 

Wspomniał pan, że krótkookresowym celem spółki było
przeprowadzenie transakcji dla MAN-a. Jakie są zatem cele
długookresowe? Czy wraz z zakończeniem wykupu działek
w Niepołomicach spółka zakończy swoją działalność?

Pojawiają się nowi inwestorzy chętni rozwijać swoją działalność
czy to w Niepołomicach, czy to w innych gminach Małopolski.
Małopolskie Parki Przemysłowe mają doświadczenie w rozwiązy -
wa niu problemów własnościowych i scalaniu rozdrobnionych 
terenów, które uzbrojone mogą stworzyć teren atrakcyjne tereny
inwestycyjne. Możemy uczestniczyć w procesie, którego gminy
w większości przypadków nie są w stanie przeprowadzić w po-
je  dynkę, nie mając odpowiednich pieniędzy, personelu i do-
świad czenia na rynku nieruchomości. Przygotowujemy się do
podjęcia takich działań w kilku nowych gminach w Małopolsce.
Istotne jest położenie potencjalnych terenów inwestycyjnych
wzdłuż głównych dróg (krajowych lub wojewódzkich), sprawnie
połączonych z budowaną autostradą A4, warunki geologiczne
i stosunki własnościowe działek, a także tradycje gospodarcze
i przemysłowe gmin.

Co mówi Pan władzom tych gmin?

Samorządy mają szansę, którą możemy pomóc zrealizować.
Naszą misją jest wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu
i przyciąganie prestiżowych inwestycji.  W ten sposób wycho-
dzimy naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności, głów-
nie w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i pobudzania
przedsiębiorczości. 

Są jednak ludzie, którzy powiedzą, że taka pomoc jest im
niepotrzebna, że sami sobie poradzą i stworzą podmiot dzia-
łający na podobnej zasadzie, że mają własną wizję rozwoju.

Bardzo dobrze – nasz model się sprawdził. Ja chętnie pomogę
opracować strategię, wskażę ludzi, możliwości finansowania.
Wyrażam tylko obawę czy faktycznie sobie poradzą, bo to wyma -
ga dużej wytrwałości, czasu i pieniędzy. Nie zniechęcam jednak,
bo wiem, że takie wizjonerstwo jest właśnie podstawą sukcesu. 

Rozmawiał Wojciech Stańczyk
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o to, czy uda nam się tym terenem zainteresować inwestorów.
Ale się udało. Na dzień dzisiejszy funkcjonuje tam czternaście
firm, którym powiedzieliśmy: spróbujcie, a jeżeli się wam uda
zbudujcie zakład od podstaw w samej strefie. Natomiast zwró-
ciliśmy się do Krakowskiego Parku Technologicznego o objęcie
tego terenu specjalną strefą ekonomiczną. Czekamy na razie na
odpowiedź, która mam nadzieję, będzie pozytywna. 

W jaki sposób spółka nabywa nieruchomości?

Głównym, dotychczasowym, sposobem pozyskiwania gruntów
był transfer na linii miasto Tarnów – spółka. Gmina podnosiła
wartość spółki aportem w postaci gruntów. Tereny te uzbrajali-
śmy i sprzedawaliśmy inwestorom. Oczywiście przy zachowaniu
odpowiednich procedur i zasad, tak aby nie sprzedać gruntów
poniżej ich faktycznej wartości. Zaczynamy iść jednak innym
torem. Wprowadziliśmy własną metodę wykupów, wzorowaną
na modelu wypracowanym przez Małopolskie Parki Przemy-
słowe przy skupie działek pod inwestycję firmy MAN. Mamy już
pewne lokalizacje, ale podobnie jak w przypadku Niepołomic
i całej Małopolski przeszkodą jest olbrzymie rozdrobnienie, nie-
wyjaśniony status działek, rozmaite spory spadkowe i sąsiedz-
kie, przewlekane postępowania procesowe. Chcąc jednak roz-
wijać Małopolskę i gminy, jest to jedyna droga. 

Rozmawiał: Wojciech Stańczyk

Spółka Małopolskie Parki Przemysłowe została założona
w 2005 r. Jak doszło do jej powstania i czemu jej powołania
miało służyć?

Najważniejszym celem krótkookresowym spółki było przeprowa  -
dzenie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości pod budowę
fabryki ciężarówek niemieckiej firmy MAN w Niepołomicach.
Przyciągnięcie tak dużego inwestora, deklarującego zarazem wy-
sokie nakłady inwestycyjne i stworzenie 650 miejsc pracy, wią-
zało z zapewnieniem mu odpowiednich warunków dla realizacji
przedsięwzięcia. 
Niemcy zadeklarowali zagospodarowanie 142 hektarów gruntu,
pod warunkiem zakupu całego obszaru od jednego kontrahenta.
Tymczasem okazało się, że jak w całej południowej Polsce, teren
ma wielu właścicieli, a spora część nieruchomości ma nieuregulo -
wany status prawny. Do przeprowadzenia trudnej operacji wyku pu

Nie tylko 
MAN

Rozmowa 
z Krzysztofem Krzysztofiakiem, 

prezesem Małopolskich Parków
Przemysłowych sp. z o.o.
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Niepołomicka Strefa Przemysłowa
Niepołomicka Strefa Przemysłowa to jeden z największych terenów in-
westycyjnych aglomeracji krakowskiej należący do grupy Małopolskich
Parków Przemysłowych. Obszar Strefy zajmuje około 400 hektarów
gruntów w pełni wyposażonych w niezbędną infrastrukturę drogową,
wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telekomunikacyjną.
Obszar NSP jest traktowany jako teren przeznaczony pod najbardziej
prestiżowe inwestycje z branży motoryzacyjnej, metalowej, chemicznej
a także spożywczej. Na części terenu NSP założona została Specjalna
Strefa Ekonomiczna, co świadczy o tym, że ten obszar został doceniony
nie tylko przez Inwestorów ale także przez Rząd Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W Niepołomicach obowiązują specjalne zasady traktowania in-
westora, procedury administracyjne skracane są do niezbędnego mi-
nimum, a na każdym etapie inwestycji specjaly zespół reprezentujący
Gminę Niepołomice służy pomocą w rozwiązywaniu trudności.

Zachodnia Strefa Przemysłowa
Zachodnia Strefa Przemysłowa położona na terenie miejscowości Ochmanów i Zakrzów to nowo utworzony obszar
o powierzchni 50 ha przeznaczony pod inwestycje w Gminie Niepołomice. Zalety tego terenu ulokowanego wzdłuż
drogi wojewódzkiej 964 , zostały docenione przez znanego producenta okien - firmę Oknoplast, przetwórcę tworzyw
sztucznych - firmę Ekofolo oraz firmę z 200 letnią tradycją Zakłady Zieleniewskiego z Krakowa. Niewątpliwą zaletą tej
lokalizacji jest bliskość ważnych węzłów komunikacyjnych - drogi krajowej numer 4 oraz dalszej części autostrady A4
oraz atrakcyjny i ceniony przez pracowników otaczający krajobraz Pogórza Wielickiego.

Wschodnia Strefa Przemysłowa
Wschodnia Strefa Przemysłowa położona na terenie miejscowości Wola Batorska to scheda po zakładzie przemysło-
wym Igloopol Dębica. Na 20 hektarach funkcjonują firmy Motoruch, Alfred Chmielnik Zdrój, Euro Carawan oraz Kamm
Bauelemente. Na 11 hektarowym greenfieldzie powstaje fabryka opakowań oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna. Za-
letą obszaru wschodniego jest sąsiedztwo drogi 964 oraz bliskość Puszczy Niepołomickiej – największego kompleksu
leśnego w okolicy Krakowa.

1

2

3

Firmy, które już zainwestowały 
w Niepołomicach

Coca-Cola Beverages 
dostawca napojów na cały teren Polski południowej

HMS
producent krat pomostowych 

AMCOR White Cap
producent nakrętek typu twist-off 

Dresdner Fensterbau
producent stolarki budowlanej

Oknoplast-Kraków
producent okien i drzwi plastikowych 

„Cedrob” Ciechanowskie Zakłady Drobiarskie
Zakład w Niepołomicach 
prowadzą współpracę handlową z krajami 
Unii Europejskiej 

Stastnik
producent wędlin 

Scandia Cosmetics
producent kosmetyków

Pharma-C-Food
producent kosmetyków, pośrednik w zakresie handlu
opakowaniami (farmacja, kosmetyki) 

Juka
producent urządzeń chłodniczych 

Marseille – Polen
produkty z tworzyw sztucznych (przetworzonych 
i surowców)

Biene
producent zabawek z drewna 
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Symbolem może nie, bo takich miasteczek było wówczas setki.
Natomiast zacofanie faktycznie było widoczne. Zaczynając od in-
frastruktury, poprzez gospodarkę komunalną, oświatę, drogi,
rozdrobnione i ubogie rolnictwo. Nic dziwnego, że gmina nie
miała żadnych dochodów. W dodatku upadał przemysł, z każ-
dym dniem przybywało bezrobotnych. By to postawić na nogi,
potrzeba było ucieczki do przodu. Zrobienia czegoś, co w dłuż-
szej perspektywie przyniesie nam największe korzyści, co będzie
remedium na biedę. Uznaliśmy, że taką dziedziną będzie eduka-
cja. Zainwestowaliśmy w rozbudowę bazy oświatowej, wzmoc-
niliśmy kadrę. Skomunalizowaliśmy też kilkadziesiąt hektarów
gruntów, które można już było oferować nabywcom. W niedłu-
gim czasie, w 1992 r., sfinalizowaliśmy kontrakt z Coca-Colą. Była
to pierwsza wielka transakcja. Skomunalizowane przez nas grunty
szybko zaczęły na siebie zarabiać. Dochody z ich sprzedaży ko-
lejnym inwestorom szły na kolejne inwestycje w infrastrukturę.
A dodam, że gdy zostawałem burmistrzem, miasto nie miało ani
jednego kilometra kanalizacji, skromny wodociąg obsługiwał
tylko część miasta, a na całe Niepołomice był tylko jeden numer
telefonu. Dziś miasto i gmina pokryte są gęstą i dobrze rozwi-
niętą infrastrukturą. Cały czas ją udoskonalamy, gdyż dziś, bez
uzbrojenia, mielibyśmy nikłe szanse na pozyskanie inwestora.

Co decyduje, że Niepołomice są tak chętnie wybierane przez
inwestorów i to inwestorów z najwyższej półki, gotowych
budować tu swoje fabryki, jak MAN czy Royal Canin.

Myślę, że składa się na to kilka czynników. Po pierwsze, na pewno
ludzie. Dobrze wykształceni, solidni, odpowiedzialni, przedsię-
biorczy, Po drugie, infrastruktura. Z myślą o inwestorach, a także
i mieszkańcach (by podnieść ich komfort życia) wydaliśmy
ponad 40 milionów złotych, zarówno ze środków własnych, jak
i funduszy europejskich, aby przygotować odpowiednie tereny
pod budowę zakładów przemysłowych i usługowych. Po trzecie,
otoczenie. Już nie tylko bliskość Krakowa i doskonała z nim ko-
munikacja, ale i same Niepołomice przyciągają do siebie swoim
urokiem, tradycją i dziedzictwem historycznym. 

Mówi się też o Panu i Pana przychylności… Że to pana zasługa.

To nie tak. Przecież nawet gdybym chciał, nie byłbym w stanie tego
sam uczynić. Mówiąc ludzie miałem na myśli ich pozytywne myśle-
nie, otwartość, zaangażowanie, przychylność, wsparcie udzielane

naszym poczynaniom. Nasi mieszkańcy po prostu zrozumieli, że
wytężona praca i rozwój gminy, to gwarancja ich do statniego
i wygodnego życia. To właśnie przemawia za Niepołomicami. 

Co to jest Niepołomicka Strefa Inwestycyjna?

To trzy strefy przemysłowe Niepołomicka Strefa Przemysłowa
(400 ha), Zachodnia Strefa Przemysłowa Niepołomic (50 ha)
i Wschodnia Strefa Przemysłowa Niepołomic (20 ha). Na obsza-
rach objętych tymi strefami znajdują się grunty oferowane in-
westorom, dzięki czemu zyskuje prawo do „specjalnych zasad
traktowania”. Procedury administracyjne skracane są tu do mi-
nimum, a pomocą w rozwiązywaniu trudności, na każdym eta-
pie inwestycji, służy specjalny zespół reprezentujący gminę. 

Jak doszło do tego, że jeden ze światowych liderów moto-
ryzacji zdecydował się na Niepołomice?

To, że MAN zdecydował się na Niepołomice, było ich świadomym,
dobrze przemyślanym wyborem. Gdy Polska Agencja Inwestycji
Zagranicznych (PAIZ) otrzymała zapytanie o lokalizację, otrzymała
propozycję Wrocławia. Po szeregu analizach MAN odrzucił tę
ofertę i poprosił o kolejną lokalizację. I wtedy pojawiliśmy się my.
Nie ukrywam, że skala planowanej inwestycji sprawiła, że byli-
śmy pełni obaw. MAN życzył sobie olbrzymiego te  renu i jednego
podmiotu w bezpośrednich rozliczeniach finan sowych i prawno-
organizacyjnych. A do wykupu było ok. 150 działek. MAN życzył
sobie również przesunięcia linii energetycznych wysokiego na-
pięcia i wybudowania dróg dojazdowych. To wszystko spowo-
dowało, że powstała spółka Małopolskie Parki Przemysłowe. 

Czym ostatecznie przekonaliście do siebie?

Przygotowaliśmy im solidną dokumentację, ale nie poprzestaliśmy
na tym. Zorganizowaliśmy im objazd po tych terenach wozem
strażackim i bogate wypełnienie czasu wolnego, w tym wycie czkę
nocną po Krakowie. Pokazaliśmy im dzieło ich wielkiego rodaka
Wita Stwosza, czym wprawiliśmy ich w zachwyt. Zapewniliśmy,
że budowaną drogę dojazdową do ich fabryki nazwiemy tak, jak
będą chcieli. W pewnym momencie dało się już wyczuć, że dalsze
przekonywania będą już zbędne. Myślę, że wyjechali zafascynowani.

Rozmawiał Wojciech Stańczyk

Ucieczka do przodu
Rozmowa ze Stanisławem Kracikiem, 

burmistrzem Niepołomic

Niepołomice uznawane są za modelowy przykład umiejętnego wykorzystywania walorów swego

położenia: sąsiedztwo Krakowa i Wieliczki, bliskość ważnych dróg, w tym auto strady,  dobre ja-

kościowo gleby, rezerwaty przyrody, Puszcza Niepołomicka… Same atuty do rozwoju gospo-

darczego, turystycznego, kulturalnego. Aż trudno uwierzyć, że do 1990 r. Niepołomice były wręcz

symbolem zacofania…
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Będąc odpowiedzialnym za hutnictwo w rządzie Jerzego Buzka
i będąc autorem ustawy o restrukturyzacji hutnictwa propono-
wałem, aby dokonać podziału na część hutniczą i pozahutniczą
Huty im. T. Sendzimira z zaznaczeniem, że do PHS miałaby wejść
wyłącznie ta pierwsza. Niestety, po tym jak odszedłem z rządu
Jerzego Buzka, nie skorzystano z tego rozwiązania i w efekcie
1700 ha znalazło się w rękach Mittala.Sam obszar HTS to blisko
1000 ha i dodatkowo poza tym terenem prawie 700 ha. Działają
tam obecnie 24 firmy zatrudniające łącznie około 17 tys. osób.
Tereny wyposażone są w media i infrastrukturę(drogi, tory, urzą-
dzenia kolejowe, sieci wody pitnej i przemysłowej, sieci energe-
tyczne). Według mojej oceny Mittal może wykorzystać na roz-
wój około 350 ha. Tereny zbędne to około 650 ha, w tym do
zagospodarowania pozostaje blisko 500 ha. Inwestycje, jakie
tutaj mogą powstać szacuje się na miliard złotych, a wraz z in-
westycjami Mittala daje to kwotę ponad dwóch miliardów złotych.
Ponadto na tym terenie mogłoby pracować ponad 30 tys. pra-
cowników.Strategicznym założeniem tego projektu jest konsoli-
dacja i skojarzenie potencjału dla osiągnięcia wymiernego efektu
społeczno-gospodarczego dla regionu Małopolska, dla miasta
Krakowa a szczególnie dla Nowej Huty. Misją jest stworzenie no-
woczesnej, zgodnej ze standardami UE, spełniającej oczekiwa-
nia inwestorów – oferty pozwalającej na skuteczne ekonomicz-
nie i społecznie prowadzenie działalności gospodarczej. 

Niniejsze opracowanie jest skierowane, w pierwszym rzędzie, do
Firmy Mittal Steel Poland S.A. Zakłada, że firma Mittal Steel Po-
land S.A. zamierza skoncentrować się na swojej działalności  pod-
stawowej (core-business),  a inne obszary działalności przekazać
(sprzedać) innym inwestorom. W związku z powyższym, Mittal
będzie podejmować działania mające na celu sprzedaż, dzier-
żawę lub inne formy  zarządzania swoimi nieruchomościami oraz
posiadanymi akcjami i udziałami w firmach, najczęściej powsta-
łych w wyniku restrukturyzacji PHS – Polskie Huty Stali oraz jej
poprzedniczek. Ich ilość, rozmiar powoduje jednak, ze będzie to
proces niezwykle długotrwały angażujący wiele sił i środków,
rozpraszających działalność firmy. Można także przewidywać wy-
stąpienie licznych perturbacji związanych z protestami załóg re-
strukturyzowanych przedsiębiorstw, zwiększający się nacisk władz
i obywateli w sprawach ekologii, upolitycznianie spraw firmy itd.

Projekt proponuje zatem inne podejście, a mianowicie opraco-
wa nie atrakcyjnej koncepcji (taką jest w przekonaniu autorów
NOVA PARK czyli Nowohucki Park Przemysłowy) i zaoferowanie
kapitałowego udziału w tym przedsięwzięciu innym inwestorom,
czyli w praktyce wykupienie majątku uznanego, przez Mittal Steel
Poland za zbędny, niejako hurtowo od obecnego właściciela. 

Warunkiem dalszych prac, rozwinięcia dotychczasowych analiz,
opracowania Feasibility Study oraz Biznes Planu jest  wstępna
akceptacja projektu ze strony Mittal Steel Poland S.A. Pozwoli to
także prowadzić poważne rozmowy z potencjalnymi inwesto-
rami oraz innymi ważnymi uczestnikami tego bardzo dużego
przedsięwzięcia, przede wszystkim władzami regionu i miasta
Krakowa.

Z drugiej strony niniejsze opracowania jest skierowane do poten -
cjalnych inwestorów, którym należy przedstawić dojrzałą wstę pną
koncepcję, jeśli chce się uzyskać ich zainteresowanie kapitało-
wym zaangażowaniem w tworzenie Nowohuckiego Parku Prze-
mysłowego, widzących w tym przedsięwzięciu źródło swoich
przyszłych zysków. Są już oferty zainteresowanych inwestorów.

Bez podejścia rynkowego, kapitałowego, bez akceptacji tego
projektu przez Mittal’a oraz prywatnych inwestorów przedsię-
wzięcie to nie będzie mieć powodzenia. Jeżeli uzyskamy zaan-
gażowanie Mittala’a i prywatnych inwestorów , władze regionu
jak i miasta zapewne udzielą wsparcia i zaangażują się we wspie-
ranie przedsięwzięcia, gdyż jest ono zgodne ze strategiami, pla-
nami a nade wszystko potrzebami społeczeństwa.

Zakłada się, że wymiernym efektem podjętego działania będzie:

• Utworzenie znacznego obszaru działalności gospodarczej jako
strategicznej alternatywy dla Krakowa i regionu.

• Zagospodarowanie znacznego obszaru majątku oraz zasobów
mediów i infrastruktury

• Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej na terenie gminy
Kraków a szczególnie dzielnicy Nowa Huta oraz dzielnic i gmin
sąsiednich.

• Przyciągnięcie nowych inwestorów
• Realokacja przedsięwzięć gospodarczych z terenu Krakowa
• Restrukturyzacja przedsiębiorstw
• Wsparcie procesu restrukturyzacji firmy Mittal Steel Poland S.A.
• Utworzenie nowych oraz utrzymanie obecnych miejsc pracy,

w tym w MSP S.A.
• Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych
• Poprawa stanu ochrony środowiska w Krakowie
• Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstw
• Zbudowanie spójnego systemu wsparcia dla firm działających

w obszarze Nowohuckiego Parku Przemysłowego.

Nowohucki Park Przemysłowy 
jako strategiczny obszar 

rozwoju gospodarczego Krakowa

Edward Nowak
Restrukturyzacja sp. z o.o.



Miasto Dobczyce ma bogatą historię samorządności i przed-
siębiorczości, sięgającą XIII wieku. Przebiegający w pobliżu
trakt węgierski oraz przywileje królewskie uczyniły Do-
bczyce miastem całkiem jak na owe czasy wysoko rozwi-
niętym, dziś powiedzielibyśmy atrakcyjnym inwestycyjnie,
zresztą obdarzonym przez Kazimierza Wielkiego tytułem
Wolnego Królewskiego Miasta. Duża była w tym też zasługa
mieszczan, którzy wiernie stojąc przy kolejnych monar-
chach, zaskarbiali swemu miastu sympatię królów. Dziś Do-
bczyce cechują się tym samym rysem. Działania samorządu
i udzielane mu wsparcie ze strony mieszkańców pozwoliły
uczynić miasteczko interesującym miejscem lokowania in-
westycji. 

Pomysł na strefę zrodził się już na początku lat dziewięćdziesią-
tych ub. wieku. Wraz z innymi samorządowcami miałem okazję
przyglądać się funkcjonowaniu takich obszarów we Francji. I po-
myślałem, że to jest szansa dla naszej gminy i jej rozwoju. Szansa
na aktywizację przedsiębiorczości oraz ograniczenie rosnącego
bezrobocia. 
Był jednak problem. Dobczyce, jak większość małopolskich
gmin, nie dysponowała gruntami, które mogłaby przezna-
czyć pod budowę, ani funduszami na ich wykup.  
Wzięliśmy kredyt. Pamiętam, jak w 1993 r. zadano mi pytanie: „
panie burmistrzu, a w ogóle ktoś tam będzie na tych terenach,
czy pan nam daje jakieś gwarancje?”. Odpowiedziałem krótko:
nie, nie dam żadnych gwarancji. Ale jeśli nic nie zrobimy, to ni-
czego nie osiągniemy. Może nie będzie to od razu widoczne, bo
efekty w przypadku takich działań przychodzą dopiero po kilku
latach, ale jest duża szansa, że się uda. I Rada nam zaufała, za-
ufali też mieszkańcy. To jest kluczowa sprawa w całym projekcie:
poparcie lokalnej społeczności. Kluczowa, bo znaczna część dzia-
łek stanowiła przecież własność prywatną. Trzeba je było wyku-
pić, a następnie scalić, uzbroić, no i wpisać do planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Na szczęście zalążek strefy już był
w postaci terenów wokół istniejących już Zakładów Przemysłu
Gumowego Stomil oraz budującego się POM-u. W sumie 40 ha. 
Sam plan nie jest jeszcze jednak ofertą dla inwestorów.
Przecież zdarza się, że mają oni konkretne oczekiwania, wa-
runki, których samorząd nie jest w stanie przewidzieć
w chwili projektowania. 

Firma Wawel, która w swej fabryce utworzyła 600 miejsc pracy,
zwróciła uwagę na wysypisko śmieci. Nie miało ono żadnego od-
działywania na te tereny, ale inwestor nie życzył sobie by taki
obiekt znajdował się w jego polu widzenia. Trzeba było coś z tym
szybko zrobić, bo Wawel postawił twarde warunki. Poddaliśmy
Radzie projekt jego likwidacji oraz rekultywacji, dzięki czemu nie

tylko wywiązaliśmy się z obietnicy złożonej inwestorowi, ale
osiągnęliśmy efekt ekologiczny i pozyskaliśmy kolejne grunty
pod rozwój strefy. Równie istotnym przedsięwzięciem stało się
zmodernizowanie oczyszczalni ścieków oraz zwiększenie prze-
pustowości, dostosowując jej parametry do wymogów unijnych
oraz do zapotrzebowania, jakie stwarzał fakt lokalizacji w bliskim
sąsiedztwie tak dużej liczby zakładów. Przebudowa oczyszczalni,
sieci kanalizacyjnej i opadowej a także budowa i modernizacja
dróg na obszarze strefy była możliwa dzięki uzyskaniu dofinan-
sowania w ramach programu PHARE SSG 2002. Koszt całkowity
inwestycji wyniósł 2,4 mln. euro, z czego 1,8 otrzymaliśmy ze
środków unijnych. Wszystko to sprawiło, iż obecnie na terenie
strefy funkcjonuje 10 dużych i średnich przedsiębiorstw oferu-
jących łącznie ok. 700 miejsc pracy. Niektóre z nich przewidują
dalszą rozbudowę swoich zakładów. 

Aktualnie ważnym zadaniem stało się skomunikowanie
Strefy Przemysłowej w Dobczycach z drogą wojewódzką
Łapczyca – Myślenice, z pominięciem dla ruchu ciężkiego
i tranzytowego centrum miasta Dobczyce. 

Dobczyce
– gmina przyjazna inwestorom

Marcin Pawlak
Burmistrz Dobczyc

UNIMIL S.A. – produkuje wyroby lateksowe, firma funkcjo-
nuje w Strefie od początku lat 90 - tych. 

LARKIS Sp. z o.o. – produkuje szeroką gamę wyrobów z gumy.

POLIMERC Sp. z o.o. – to firma produkcyjno–usługowa – 
autoryzowany serwis Mercedesa, produkcja nadwozi oraz
sprzedaż leasingowa. 

PZ „ALPHA” – zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucz-
nych, nowy zakład w Dobczycach funkcjonuje od roku 2005.

ZPC „LAJKONIK” – producent biszkoptów, przedsiębiorstwo
istnieje na terenie Strefy od roku 2005.

EURO COMFORT Sp. z o.o. – zajmuje się przetwórstwem 
pierza. Firma działa od 1995 roku. 

ALBERT POLSKA Sp. z o.o. – firma od 1995 roku produkuje 
wyroby medyczne, rehabilitacyjne i przemysłowe. 

DREWBUK – przedsiębiorstwo obróbki drewna. Prowadzi 
zakład od roku 1993. 

PHU RYMAX S.c. – hurtownia armatury sanitarnej. 

MARBUD – zajmuje się budownictwem.

WAWEL S.A. – producent wyrobów z czekolady. Firma działa
od 2006 roku.18
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Dobczyce należą do najstarszych osad położonych nad rzeką
Rabą. Początki tej miejscowości tkwią w czasach pierwszych Pia-
stów. Lokację Dobczyc na prawie magdeburskim ocenia się na
XIII w. i przypisuje panowaniu Bolesława Wstydliwego, który
przed Kazimierzem Wielkim prowadził najbardziej ożywioną
akcję lokowania miast. 

W XIV wieku ukształtowała się dobczycka królewszczyzna zwana
później niegrodowym starostwem dobczyckim. Należały do
niego wsie otaczające Dobczyce: Winiary, Rudnik, Kamyk, Brzą-
czowice, Skrzynka, Brzezowa, Burletka, Kornatka, Poznachowice
Górne, Wiśniowa, Wierzbanowa oraz Kobielnik. Wszystkie wy-
mienione wsie zaliczane są do wczesnego osadnictwa na ob-
szarze obecnego powiatu myślenickiego. Źródła pisane odnoto-
wują ich istnienie już w XIII i XIV wieku. 

Rzeka Raba – poprzez utworzony tu sztuczny Zalew Dobczycki –
jest rezerwuarem wody pitnej dla aglomeracji krakowskiej. Wraz
z XIV-wiecznym zamkiem jest charakterystycznym elementem
dobczyckiego pejzażu.

Zgodnie z podziałem administracyjnym Polski gmina Dobczyce
znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie myśle-
nickim. Graniczy z 6 gminami: od zachodu z Myślenicami i Sie-
prawiem, od południa z Raciechowicami i Wiśniową, od wschodu
z Gdowem a od północy z Wieliczką. 

Gminę o powierzchni 66,4 km2 zamieszkuje 13,778 tys. osób.
Jest ona typowym przykładem gminy miejsko – wiejskiej, w któ-
rej skład wchodzi 13 sołectw: Bieńkowice, Brzączowice, Brze-
zowa, Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Niezdów, Nowa
Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice. 

Połączenie komunikacyjne z gminą jest korzystne ze względu na
przecinające się tu drogi wojewódzkie nr 964 Wieliczka – Mszana
Dolna i nr 967 Myślenice – Bochnia oraz biegnące w pobliżu
drogi krajowe Kraków – Zakopane i Kraków – Tarnów.

Bogata historia, zabytki, wspaniałe walory krajobrazowe, istnie-
jąca infrastruktura turystyczna oraz liczne wydarzenia kulturalne
sprawiają, iż tereny te są atrakcyjną bazą wypadów weekendo-
wych dla mieszkańców Krakowa i miejscem odpoczynków dla
licznie przyjeżdżających tu turystów.

Dobczyce
Dobczyce to malownicza gmina położona około 30 km na południe od Krakowa.
Usytuowana jest pomiędzy Pogórzem Wielickim i Beskidem Wyspowym, w prze-

pięknej dolinie rzeki Raby. Pod względem geograficznym Dobczyce leżą pod 49 stop-
niem 53 min. długości geograficznej wschodniej i 20 stopniem 6 min. szerokości geo-

graficznej północnej. Na tym samym równoleżniku leżą tak znane miasta jak Kijów, Praga
Winnipeg, Calgary oraz Vancouver, a południk przecina niezwykle atrakcyjny pod względem turystycz-
nym archipelag Wysp Alandzkich usytuowany przy wybrzeżach Finlandii. 
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1. Organizatorem Konkursu jest: Stowarzyszenie Gmin i Powia-
tów Małopolski.
we współpracy z: Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Krakowie, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, Ma-
łopolskimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, Małopolskim Kura -
torium Oświaty.

2. Głównym celem corocznego Konkursu jest wyróżnienie
gmin za inicjatywy podnoszące bezpieczeństwo ruchu
drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem budowy
chodników przy drogach gminnych, powiatowych, woje -
wódzkich i krajowych oraz ścieżek rowerowych.
Celami szczegółowymi są:
a) podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w gminach, po-

wiatach poprzez wyróżnienie działań poprawiających
bezpieczeństwo mieszkańców,

b) promocja inwestycji przyjaznych środowisku oraz reali-
zacji obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych,

c zachęcanie wszystkich gmin i powiatów w Małopolsce
do działań poprawiających BRD,

d wspieranie wysokich standardów wykonawstwa inwe-
stycji drogowych.

3. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
Tytuł i Dyplom z Godłem promocyjnym „Bezpieczne
drogi w Małopolsce – Najlepsza Gmina, Najlepszy Po-
wiat” z oznaczeniem roku, w którym tytuł został przyznany. 
Nagrody te będą przyznawane w dwóch kategoriach Gmina
i Powiat:
• Gmina i powiat, które zbudowały najwięcej chodni-

ków i poboczy w roku (w m²) na 1 mieszkańca,
• Gmina i powiat, które zbudowały najwięcej ścieżek

rowerowych w danym roku  (w m) na 1 mieszkańca
gminy/powiatu

• Gmina i powiat, które zrealizowały najciekawsze
i najwięcej działań inwestycyjnych na rzecz BRD.

4. Działania konkursowe są prowadzone przez Komisję Kon-
kursową składającą się z przedstawicieli Organizatora Kon-
kursu i Partnerów Konkursu

5. W Konkursie mogą uczestniczyć gminy i powiaty, które wy-
pełnią ankietę zawierającą:
a) wielkość inwestycji,
b) krótki opis zadania z zaznaczeniem charakterystycznych

jego cech, jakości wykonania oraz oceny społecznej 
efektów,

c) wpływ inwestycji na BRD w gminie, powiecie oraz do-
stosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy konkursu zobowiązują się przesłać wypełnioną
ankietę konkursową na adres Biura Konkursu w Krakowie (ul.
Grodzka 28, 31-004 Kraków) oraz wersję elektroniczną na
adres: sgipm@neostrada.pl.

6. Wyniki Konkursu połączone z wręczeniem nagród będą
przedstawiane na corocznej konferencji SGiPM w I kwar-
tale następnego roku z udziałem Partnerów Konkursu, Mar-
szałka, Wojewody, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów,
Wójtów, Radnych, Parlamentarzystów, mediów, organizacji
gospodarczych,  potencjalnych inwestorów, uczestników
Kon kursu i innych zaproszonych gości.

7.  Laureaci Konkursu uzyskują prawo do wykorzystania Godła
promocyjnego oraz Tytułu „Bezpieczne drogi w Małopolsce –
Najlepsza Gmina, Najlepszy Powiat” w celach promocyjnych.

„Bezpieczne drogi w Małopolsce
– budujemy chodniki i ścieżki rowerowe”

Regulamin Konkursu

P O L E C A M Y
Dostępna jest już książka, będąca zapisem ogólnopolskiej konferencji,„Bezpieczna
gmina, bezpieczny powiat, bezpieczne województwo, bezpieczna droga do szkoły”,
która odbyła się 19. 10. 2006 r. w Krakowie. Książkę można otrzymać w siedzibie Sto-
warzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przy ul. Grodzkiej 28 oraz w Małopolskim
Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej przy ul. Mikołajskiej 4 w Krakowie. 
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15 lutego Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uruchomiło Nową Małopolskę, informacyjny por-
tal internetowy, funkcjonujący pod adresem www.nowamalopolska.pl. Powstał on w celu promocji tych
wszystkich, jakże licznych działań służących dynamicznej przebudowie Małopolski, a także ukazaniu innych
jeszcze możliwości rozwoju, wynikających z wyjątkowych tu warunków dla przemysłu nowych technolo-
gii, walorów turystycznych i napływających środków europejskich. Nowa Małopolska chce opisywać te
działania, chce pokazywać ludzi energicznych,
otwartych, pełnych pomysłów, dla których nasz
Region to nadzieja i szansa na dobre miejsce
pracy, odpoczynku fizycznego i rozwoju intelek-
tualnego.

Na www.nowamalopolska.pl znajduje się co-
dziennie aktualizowana informacja o bieżących,
regionalnych wydarzeniach i kalendarz godnych
uwagi imprez. Wyróżnikiem portalu są jego cztery
działy główne: Nowe Technologie, Nowa Energia,
Nowy Biznes, Nowi Ludzie. Portal zawiera także
informatory, m.in. o małopolskich zabytkach, mu-
zeach, sanktuariach czy atrakcjach turystycznych.
Ukazuje sławnych Małopolan, a z wciąż dodawa-
nych notek informacyjnych powstaje Encyklope-
dia Małopolski.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjono-
wania zrelacjonowaliśmy 500 związanych z Ma-
łopolską wydarzeń i zaprosiliśmy na ponad 130
ciekawych naszym zdaniem imprez. Zaangażo-
waliśmy się w promocję wielu ważnych przedsię-
wzięć, jak np. Pola Nadziei, tworzenie bezpiecz-
nych dróg w Małopolsce, Lokal bez papierosa,
Kocham Nasze Miasto, czy tworzenie bulwaru Pa-
mięci Lotników Alianckich.

Portal Nowa Małopolska tworzony jest we współpracy z Gazetą Krakowską. Dlatego przeczytać w nim mo-
żecie Państwo najciekawsze naszym zdaniem artykuły, publikowane na łamach tej Gazety.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania, nawiązaliśmy już współpracę  z wieloma organiza-
cjami i samorządami. Bo też i takie było nasze założenie: chcemy ten nowy projekt realizować razem z Pań-
stwem – samorządami terytorialnymi, zawodowymi, gospodarczymi, lokalnymi mediami oraz wszystkimi
środowiskami i osobami, którym bliska jest nowoczesna NOWA
MAŁOPOLSKA. Ale wciąż jeszcze prosimy o zgłaszanie (e-mail:
sgipm@neostrada.pl) rzeczników prasowych, redaktorów, osób
odpowiedzialnych za PR i innych osób zainteresowanych współ-
pracą z portalem. Prosimy o przesyłanie na email sn@sn.win.pl
wszystkich ważnych Państwa zdaniem informacji z życia Waszych
lokalnych Środowisk. Sukces Nowej Małopolski to także lepsza
promocja zarówno Państwa jak i organizowanych przez Was
przedsięwzięć!

Dyrektorem projektu Nowa Małopolska z ramienia SGiPM jest 
Pan Stefan Niedźwieński.

Kazimierz Barczyk

www.nowamalopolska.pl
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Od 12 kwietnia 2007 r. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Mało-
pol ski powiększyło się o kolejną gminę. Tym razem gminą tą jest
Częstochowa, największe po Krakowie miasto historycznej 
Małopolski. 

Decyzja o przystąpieniu do SGiPM podjęta została jednogłośnie
przez Radę Miasta Częstochowy, na wniosek Komisji Rozwoju
Regionalnego i Gospodarki Rady Miasta Częstochowy i jej prze-
wodniczącego Konrada Głebockiego. 

Jak napisano w uzasadnieniu, „udział Częstochowy w Stowarzy-
szeniu Gmin i Powiatów Małopolski pozwoli umocnić więzi go-
spodarcze i kulturalne z mieszkańcami regionu, a także pozwoli
utożsamiać nasze miasto z regionem Małopolski historycznej, do
którego należy. Ponadto uczestnictwo w Stowarzyszeniu Gmin
i Powiatów Małopolski pozwoli na lepszą promocję Częstochowy
zarówno w kraju, jak i zagranicą”. 

Włodarze miejscy, w osobach prezydenta Tadeusza Wrony i prze-
wodniczącego Rady Piotra Kurpiosa, uznali, że dzięki członko-
stwu Częstochowa osiągnie korzyści w dziedzinie promocji tu-
rystyki, umacniania więzi kulturalnych i gospodarczych. 
Dodajmy, że pozytywne strony uczestnictwa w SGiPM dostrzegły
też inne gminy z obszaru woj. Śląskiego: Szczekociny i Bielsko-Biała.

Częstochowa powstała w XI wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi
z 1220. Nazwa wywodzi się od słowiańskiego imienia Częstoch.
W latach 1370-1393 Częstochowa stanowiła lenno Władysława
Opolczyka, który w 1382 ufundował na Jasnej Górze klasztor
paulinów, ofiarowując im obraz Czarnej Madonny. Liczne cuda
i łaski uzyskane za pośrednictwem Matki Boskiej Częstochowskiej
sprawiły, że Jasna Góra stała się Narodowym Sanktuarium Pola-
ków i centrum pielgrzymkowym o międzynarodowym zasięgu.
Prawa miejskie nadano w 1356, a w 1502 miała miejsce lokacja
na prawie magdeburskim. Liczne najazdy, pożary i plądrowania
doprowadziły jednak do upadku miasta. Podczas konfederacji
barskiej okolice Częstochowy były jednym z głównych miejsc
oporu wojsk konfederackich. W II rozbiorze znalazła się w zabo-
rze pruskim. Po 1807 włączono ją do Księstwa Warszawskiego,
a później Królestwa Kongresowego. Początkowo istniały Stara
Częstochowa i Częstochówka (prawa miejskie od 1717 jako
Nowa Częstochowa), które zostały połączone 19 sierpnia 1826.
W okresie tym (1819) został również wytyczony przez inżyniera
wojskowego Jana Bernharda najważniejszy trakt miejski – Aleja
Panny Maryi (obecnie Aleja Najświętszej Maryi Panny).

Dziś obszar miasta obejmuje 160 km kw., a zamieszkuje go 246,8
tys. mieszkańców (400 tys. w aglomeracji). Jako pierwsze miasto
w Europie Środkowo-Wschodniej Częstochowa otrzymała Hono -
ro wą Flagę Rady Europy (1993) oraz główną nagrodę tej organi-
zacji – Prix de l'Europe (1998) – za działania na rzecz integracji euro -
pejskiej i rozwój współpracy z samorządami miast europejskich.

Częstochowa od ponad tysiąca lat była w Mało-
polsce. Nasz pierwszy gród strzegł w IX wieku
rubieży państwa Wiślan. Od XIV w po II rozbiór
Polski (w 1793 roku) byliśmy królewskim mia-
stem województwa krakowskiego.

Jesteśmy obecnie w województwie śląskim, należymy także do Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów. Akces do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopol-
ski zwiększy jednak nasze możliwości. Uzupełni on już podejmowaną współpracę
między regionami. Współpraca z samorządami Małopolski jest nam niezbędna
ze względu na skuteczniejszą promocje turystyczną i kulturalną. Łączy nas kra-
ina skał i zamków, nazywana Jurą Krakowsko – Częstochowską. Łączy nas osoba
Wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II, który obok rodzinnych Wadowic
i Krakowa, najbliżej swego serca nosił nasze Miasto z Jasną Górą. Jesteśmy także
miastem partnerskim bawarskiego Altötting, miasta związanego z osobą Ojca
Świętego Benedykta XVI. Jest więc pewien wspólny potencjał, którego wyko-
rzystanie wymaga konsekwentnej współpracy. Częstochowska Organizacja Tu-
rystyczna już podjęła różne formy współpracy z organizacją małopolską, wcze-
śniej współdziałaliśmy poprzez Związek Gmin Jurajskich. Walory miast papieskich
realizowane były przy współdziałaniu Częstochowa – Altötting- Wadowice –
Marktl (miejsce urodzin Benedykta XVI). Zadeklarowaliśmy także swój udział
w budowie Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

Kraków jest nieformalną stolicą polskiej kultury. Cenimy sobie bardzo możliwość
prezentowania tam walorów częstochowskiej kultury. W tym roku chcemy 
prezentacją dorobku naszych artystów wpisać się w 750–lecie samorządności
Krakowa. My, rok temu obchodziliśmy 650 samorządności. Uznając historyczny
prymat Krakowa jednym z punktów obchodów była nasza prezentacja na kra -
kowskim rynku. Przy tej okazji w Sukiennicach zawieszony został nasz herb.
Nasza oferta kulturalna może być atrakcyjną dla Małopolski, znani tu są często-
chowscy artyści: Pospieszalscy, Yanina – Iwański, Muniek Staszczyk, Olek Klepacz
z Formacją Nieżywych Schabuff; plastycy – tacy jak Jerzy Kędziora, Rafał Gło-
wacki, Tomasz Sętowski. Liczymy także na promocję naszego, jednego z naj-
większych w Polsce, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude
Mater”, na którym regularnie występują orkiestry i chóry z Małopolski.
Kraków to stolica polskiej kultury, Częstochowa przez Jasną Górę to duchowa sto-
lica. Współpraca wzajemna nas wzmocni, stworzy nowe impulsy rozwojowe.

Tadeusz Wrona
Prezydent Miasta Częstochowy

Nowi członkowie Stowarzyszenia

Częstochowa
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Jego Eminencji
Stanisławowi Kardynałowi 

DZIWISZOWI
Metropolicie Krakowskiemu
Następcy Karola Wojtyły na Stolicy Św. Stanisława
– Jego Sekretarzowi i Powiernikowi

w uznaniu zasług dla

kontynuowania nauczania Jana Pawła II Wielkiego
Wspierania idei samorządności i moralnej odnowy 
Narodu Polskiego

Lechowi

KACZYŃSKIEMU
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,

Jednemu z przywódców wielkiej „Solidarności”
Wybitnemu państwowcowi i samorządowcowi

w uznaniu zasług dla

naprawy Rzeczypospolitej,
przywracania pamięci o bohaterach walki 

o Wolność Obywatela i Suwerenność Państwa

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP została utworzona w roku 1993. Jest największą organizacją samorządu terytorialnego
w Polsce – zrzesza 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około 1000 gmin i powiatów oraz instytucje wspierające samorząd-
ność. W ramach działalności na rzecz samorządu terytorialnego Federacja prowadzi działalność informacyjną, doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Przy-
gotowuje i opiniuje projekty ustaw oraz innych aktów prawnych związanych z działalnością samorządów. W bieżącej działalności Federacja jest organi-
zatorem licznych spotkań przedstawicieli gmin, powiatów i województw z całego kraju, na których omawiana jest problematyka działalności samorządów
lokalnych na płaszczyźnie prawa, ekonomii, ochrony środowiska, integracji z Unią Europejską, polityki regionalnej, przepływu informacji, pomocy spo-

łecznej, edukacji, ochrony zdrowia, turystyki i sportu, etc. Od 1999 r. Federacja prowadzi działalność Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej – oficjalnego przedstawicielstwa
CIE Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na Województwo Małopolskie oraz – od roku 2004 – punktu EUROPE DIRECT, należącego do sieci informacyjnej Komisji Europejskiej.

Ludzie Roku 2006
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządy terytorialnego zrzeszająca
w dwudziestu regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw, której członkiem i współzałożycielem jest Stowarzy-
szenie Gmin i Powiatów Małopolski, przyznała tytuły „Człowiek Roku 2006”. W tegorocznej edycji wyróżnienia otrzymali ks. Kard Sta-
nisław Dziwisz i Lech Kaczyński.
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W roku 1257 miasto otrzymało nowe prawa. Wytyczono wtedy
Rynek i do dziś zachowaną sieć ulic w obrębie Plant. Zdaniem
współczesnych historyków, sprawa wyglądała tak:

5 czerwca 1257 książę krakowski Bolesław Wstydliwy wraz ze
swoją matką Grzymisławą oraz żoną Kingą wystawił dokument
lokacyjny miasta Krakowa na tzw. prawie niemieckim. W tym
czasie prawo to było podstawowym wzorem organizacji miast
zarówno już istniejących, jak i miast nowych. Kluczową rolę
w procesie lokacyjnym odgrywała umowa zawierana przez wła-
ściciela ziemi, na której istniało lub miało powstać miasto z or-
ganizatorem zwanym zasadźcą zobowiązanym do zorganizo-
wania miasta. Jego głównym zadaniem było sprowadzenie
określonej liczby osadników, którzy następnie mieli zająć się rze-
miosłem lub handlem. Ważnym elementem umowy lokacyjnej
było wytyczenie głównego placu czyli rynku oraz układu ulic. 
Zasadźca zostawał następnie w mieście sołtysem lub wójtem
i cieszył się licznymi przywilejami, które przynosiły mu znaczne
korzyści finansowe. Zorganizowana w ten sposób osada miejska
posiadała samorząd w postaci rady miejskiej na czele z burmi-
strzem oraz ławę miejską jako sąd.

Kraków w momencie lokacji był już ważnym ośrodkiem jako sto-
lica biskupstwa od 1000 r., a od 1040 r. główna siedziba władcy.
Z biegiem czasu odgrywał coraz większą rolę nie tylko polity -
czną, ale również kościelną i gospodarczą. Z dokumentu loka-
cyjnego księcia Bolesława Wstydliwego z 1257r. wynika, że zor-
ganizowano wówczas nowy układ urbanistyczny miasta
wytyczając Rynek i okalające go ulice. Organizatorami nowego

miasta było trzech wójtów ze śląska, którzy sprowadzili do Kra-
kowa osadników głównie z Niemiec. Wójtowie otrzymali bogate
uposażenie. Nowi mieszkańcy miasta Krakowa otrzymali 6 lat
tzw. wolnizny, czyli zwolnienia przez ten okres czasu od czyn-
szów i podatków, aby ułatwić im zagospodarowanie się na
nowym miejscu. Byli wolni również przez 10 lat od opłaty ceł.
Zgodnie z zasadami prawa niemieckiego miasto Kraków miało
posługiwać się od tej pory prawem magdeburskim (był to tzw.
Weichbild magdeburski).

Prawo magdeburskie okazało się bardzo trwałe. Obowiązywało
w Krakowie do roku 1791. Lokację na prawie magdeburskim
można porównać z tym, co wydarzyło się w Polsce dnia 1 maja
2004. W roku 1257 Kraków wszedł do wielkiej rodziny miast eu-
ropejskich. W roku 2004 Polska dołączyła do Wspólnoty Europej -
skiej. W roku 2007 upłynie 750 lat od lokacji na prawie magde-
burskim. Główne uroczystości odbędą się w czerwcu 2007 roku.

żródło: Magiczny Kraków – www.krakow.pl

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULMINACYJNYCH 

01.06.2007 (PIĄTEK)
godz. 21.10 – 23.00 – Rynek Główny
Koncert inauguracyjny – premiera kantaty 
„Zakochani w Krakowie”  
Piotr Rubik – muzyka, Zbigniew Książek – libretto

02.06.2007 (SOBOTA)
godz. 19.00 – 21.30 – Rynek Główny
Wielki Turniej Kabaretowy „Kraków kontra Reszta świata” 

03.06.2007 (NIEDZIELA)
godz. 21.00 – 22.30 – Rynek Główny
Noc Jazzu – „Tomasz Stańko klasycznie i nowocześnie”

04.06.2007 (PONIEDZIAŁEK)
godz. 21.00 – 22.30 – Rynek Główny
Koncert „Krakowscy artyści dla Krakowa”

05.06.2007 (WTOREK)
godz. 21.00 – 22.30 – Rynek Główny
Oratorium „Cracovia Est” Dariusza Reguckiego

06.06.2007 (ŚRODA)
godz. 22.00 – 23.00 – Rynek Główny
Wieczór z Sinfoniettą – „Planety” – suita Gustava Holsta 
na chór żeński i orkiestrę;
Zbigniew Herbert, Michał Rusinek, Grzegorz Turnau – teksty; 
Grzegorz Turnau – muzyka

750-lecie lokacji Krakowa
„Cracovia totius Poloniae urbs celeberrima” czyli „Kraków, całej Polski Mia-
sto najsławniejsze” w roku 2007 obchodził będzie uroczyście 750-lecie nada-
nia prawa magdeburskiego. Nie znaczy to oczywiście, iż Kraków powstał do-
piero w wieku XIII Miasto istniało już od dawna. Jeśli wierzyć kronikarzom,
gdzieś około roku 700 książę Krak wspólnie i w porozumieniu z szewcem Skubem 
vel Skubą zabił smoka i założył Kraków.
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07.06.2007 (CZWARTEK)
godz. 21.00 – 23.00 – Rynek Główny
Nadzwyczajny koncert oratoryjny 
Ennio Morricone – „Pieśń o Bogu ukrytym”, 
Ennio Morricone – dyrygent
Susanna Rigacci – sopran 
Roberto Abbondanza – baryton 
Roma Sinfonietta

08.06.2007 (PIĄTEK)
godz. 19.00 – 22.00 – Multikino Kraków 
ul. Dobrego Pasterza 128
Mistrzostwa Polski DJ-ów IDA 2007

09.06.2007 (SOBOTA)
godz. 20.00 – 21.00 – Rynek Główny
Balet Dworski Cracovia Danza – „Kraków przez wieki”, 
wielkie wido wisko – pokaz mody od średniowiecza 
do współczesności (premiera)

10.06.2007 (NIEDZIELA)
godz. 22.00 – 22.15 – Rynek Główny
Koncert na dzwony „Campanae Cracovienses” 
Marka Stachowskiego

Tegoroczni zwycięzcy:

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE:

Wizyta i spotkania Ojca Świętego Benedykta XVI w Krakowie
i Małopolsce wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi. 

LIDERZY MAŁOPOLSKI 2006:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy CMUJ w Krakowie-Prokocimiu
wraz z zespołem dr hab. Jacka Puchały w Oddziale Chirurgii Re-
konstrukcyjnej i Oparzeń za przeprowadzenie skomplikowanych
operacji dzieci ciężko oparzonych i rekonstrukcję twarzy dziecka.

Regionalny Dworzec Autobusowy sp. z o.o. w Krakowie – za wy-
budowanie nowoczesnego dworca tworzącego wraz z dworcem
PKP w centrum komunikacyjne Krakowa

Krakowski Bank Spółdzielczy za wysoką jakość usług świadczo-
nych regionalnym instytucjom, przedsiębiorcom i mieszkańcom
oraz stałe unowocześnianie oferty. 

Cracovia i Wisła Kraków – w 100-lecie klubów sportowych – za
szczególne zasługi na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu.
Miasto Stary Sącz oraz Przedsiębiorstwo Kamieniarskie "Wolski"
z Mizernej k. Czorsztyna, za prace kamieniarskie przy przebudo-
wie średniowiecznego Rynku w Starym Sączu wraz z przyległymi
ulicami.

Miasto Bielsko-Biała za dokończenie inwestycji „Nowa Starówka
– Nowe Szanse. Rewitalizacja Bielskiej Starówki – I etap” 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – za otwarcie
Centrum Nowoczesnych Technologii – Instytutu Politechnicz-
nego i dynamiczny rozwój 

Sabre Holdings – za dynamiczny rozwój Centrum Rozwoju Opro-
gramowania Sabre w Krakowie

Miasto Kraków oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji SA w Krakowie za sfinalizowanie projektu „Oczyszczalnia
Ścieków Płaszów II w Krakowie”

Miasto Przemyśl oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji w Przemyślu za inwestycję „Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Przemyślu”

Lider Małopolski 2006
13 marca b.r. w krakowskim magistracie wręczono wyróżnienia w Konkursie
Lider Małopolski dla małopolskich najlepszych przedsięwzięć w roku 2006. 
Organizowany przez SGiPM konkurs ma na celu wyróżnienie najważniejszych
przedsięwzięć o wymiarze społecznym, religijnym, kulturalnym i gospodarczym.
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Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie składa podziękowa nie
wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu, jakim jest powierze nie Polsce i Ukra-
inie zorganizowanie turnieju finałowego Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO
2012 r. Organizacja tak prestiżowej imprezy sportowej, stanowi olbrzymią
szansę rozwoju i promocji dla Polski i Ukrainy. 
W dniu 24 kwietnia 2006r., Zespół ds. Wyboru Miast Gospodarzy EURO 2012 do-
konał wyboru miast – kandydatów do organizacji meczów fina ło wych, któ-
rymi zostały: Poznań, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Chorzów. Obec-
nie, władze UEFA będą podejmować ostateczną decyzję, w których z ww. miast
rozgrywane będą mecze mistrzostw Europy.
W związku z procedurą wyboru miast – gospodarzy meczów finałowych, Sejmik
Województwa Podkarpackiego wyraża poparcie dla kandydatur zgłoszonych
przez władze miast: Chorzowa, Krakowa i Wrocławia.
Powierzenie tym miastom zaszczytu organizacji meczów finałowych, będzie
stanowiło ogromną szansę na rozwój infrastruktury międzyregionalnej oraz
promocji dla województw Południowej Polski tj.: Dolnośląskiego, Opolskiego,
Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. 
Przez województwa te oraz przez Wrocław, Chorzów i Kraków, przebiegać bę-
dzie autostrada A4 z Jędrzychowic do Korczowej, która łączyć się będzie z au-
to stradą w kierunku Lwowa – kolejnego miasta w którym rozgrywane będą
mecze finałowe. Ponadto, przez województwa te przebiega linia kolejowa ze
Zgorzelca poprzez Wrocław - Opole - Katowice - Kraków - Rzeszów – Przemyśl
do Medyki.
Sejmik Województwa Podkarpackiego, dostrzegając szansę rozwoju i promo-
cji jaką stanowi dla naszego regionu organizacja EURO 2012, popiera rozwój
bazy turystycznej i sportowej w województwie, a w szczególności budowę sta-
dionu piłkarskiego w Rzeszowie. Dzięki tym inwestycjom, jak również dogod-
nej lokalizacji, stolica regionu może zostać wybrana jako baza jednej z drużyn
biorących udział w turnieju.
Zważywszy na wielkie wyzwanie wynikające z organizowanych przez Polskę
i Ukrainę Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, mając na uwadze
ogromny międzynarodowy wydźwięk tych sportowych zawodów, kierując się
współodpowiedzialnością za pomyślne przygotowanie Województwa Podkar-
packiego do tego międzynarodowego, międzyregionalnego i transgranicznego
wydarzenia, Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wnosi do:

Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej,
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej,
Komisji Europejskiej;

I. o realizację następujących inwestycji infrastrukturalnych:
– autostrady A4 w granicach województwa podkarpackiego bezpośrednio
sąsiadującego z obwodem lwowskim,
– lotniska Rzeszów – Jasionka, najbardziej wysuniętego na wschód spośród
polskich lotnisk, niezbędnego do obsługi wzmożonego ruchu osobowego w
okresie EURO 2012 na terenie Europy,
– połączenia kolejowego Warszawa – Rzeszów – Przemyśl,
– magistrali kolejowej E30 łączącej Wrocław, Kraków, Przemyśl,
– drogi ekspresowej S19 umożliwiającej szybki dojazd do autostrady A4
z krajów nadbałtyckich oraz z południowej części Europy,
– modernizacji linii kolejowych nr 107 i 108 od granicy ze Słowacją – Łup-
ków – Zagórz oraz Zagórz – Przemyśl (przez Chyrów na Ukrainie),
– przejść granicznych drogowych i kolejowych umożliwiających szybsze
przekraczanie granic,
– połączeń między autostradą A4 a drogami krajowymi i wojewódzkimi.

II. o zwiększenie środków finansowych na ratownictwo medyczne w postaci:
– zwiększenie nakładów na karetki pogotowia ratunkowego,
– helikoptery ratunkowe,
– sprzęt niezbędny do właściwego wyposażenia oddziałów intensywnej
opieki zdrowotnej.

III. o uwzględnienie w strategicznych, krajowych i zagranicznych działaniach
promocyjnych walorów gospodarczo – turystycznych województwa pod-
karpackiego przez:
– umieszczanie podkarpackich produktów i atrakcji turystycznych na świa-
towych i europejskich targach turystycznych z udziałem Polskiej Organiza-
cji Turystycznej,
– zamieszczanie informacji dotyczących obszarów inwestycyjnych woje-
wództwa podkarpackiego przez Polską Agencję Inwestycji Zagranicznych.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w sprawie organizacji turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski apeluję do Sejmików Województw Polski Południowo-Wschodniej o podję-
cie uchwał w sprawie poparcia organizacji EURO 2012 w Krakowie, na terenie historycznej Małopolski. Zwracam się również do Za-
rządów Województw o podjęcie działań wspierających włączenie Krakowa do grona organizatorów Mistrzostw Europy. Jest to prio-
rytetowa sprawa dla rozwoju naszych Województw, ogromna szansa na rozwój infrastruktury międzyregionalnej oraz wielkiej
promocji w świecie.Organizacja EURO 2012 to wyjątkowa szansa na rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz
impuls dla naszych przedsiębiorców. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski po raz kolejny apeluje o przyspieszenie działań
związanych z dokończeniem przed 2012 rokiem m.in. budowy autostrady A4 z Krakowa do Lwowa, drogi ekspresowej S7 Warszawa
- Kielce - Kraków - Zakopane - Chyżne oraz unowocześnieniem linii kolejowej Katowice - Kraków - Rzeszów - Przemyśl (a nie tylko linii
od granicy niemieckiej do Katowic). W trosce o rozwój naszych regionów, dla dobra mieszkańców całej historycznej Małopolski mu-
simy uczynić wszystko, aby nie zmarnować tej niepowtarzalnej szansy rozwojowej powinniśmy połączyć wysiłki i wspólnie przy-
czynić się do zakwalifikowania Krakowa, jako organizatora EURO 2012.

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski 
do Sejmików i Zarządów Województw: Małopolskiego, Podkarpackiego 

i Świętokrzyskiego w sprawie organizacji w Krakowie 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012



Obserwując występujące w Europie trendy kon-
sumpcyjne, zauważamy wyraźny wzrost zaintere-
sowania produktami wytwarzanymi w tradycyjny
sposób, obdarzonymi specyficznymi walorami
smakowymi. Utrzymanie, odtwarzanie i promo-
cja dziedzictwa kulturowego, tradycji i charakte-
rystycznych cech regionu, stanowiących o jego
unikalnej wartości jest obecnie jednym z najważ-
niejszych kierunków rozwoju regionalne go.
Systemem ochrony objęte są przede
wszy  stkim oryginalne produkty
rolne oraz żywność lokalna, cha-
rakterystyczna ze względu na
miejsce powstania i tradycyjny
sposób wytworzenia. Wiele
„małych ojczyzn” w Europie już
dawno odkryło znaczenie lo-
kalnych smakołyków w pro-
mocji potencjału regionalnego
i możliwości roz woju ekono-
micznego. Produkty wytwarzane
tradycyjnymi, naturalnymi meto-
dami stają się jedną z istotnych
atrakcji turystycznych, przynosząc
konkretne korzyści ekonomiczne ich pro-
ducentom i sprzedawcom. W polskich warunkach
producenci produktów tradycyjnych mogą liczyć
na pomoc z różnych stron. Zarówno urzędy gmin,
urzędy powiatowe, urzędy marszałkowskie, jak
i agencje rozwoju regionalnego posiadają wiele
instrumentów, które mogą być pomocne w pro-
mocji tradycyjnych wyrobów. Jako członek Unii
Europejskiej mamy duże szanse pozyskania środ-
ków z licznych funduszy, a nowy okres progra-

mowania otwiera przed Polską ogro m ne możli-
wości. W projekcie Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 planowane jest
wsparcie przeznaczone dla rolników produkują-
cych zarówno produkty tradycyjne, jak i produkty
zarejestrowane na poziomie Unii Europejskiej
(System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chro-
nionych Oznaczeń Geograficznych i Gwaranto-

wanych Tradycyjnych Spe cjalności). Małopol -
ska Agencja Roz woju Regionalne go S.A.

od dłuższego czasu umiejętnie wy-
ko rzystuje europejskie fundusze,

podejmując liczne dzia łania
wspie rające rozwój produktu
regio nalnego i tradycyjnego.
Od października 2004 r. MARR
S.A. uczestniczy m.in. w pro-
jekcie „COTOUR – Produkt
regionalny jako narzędzie

rozwoju turystyki w regionie”
w ramach Programu INTERREG

IIIC. Dla potrzeb projektu „produkt
regionalny” zdefiniowany został

jako „wyrób lub usługa posiadająca
szczególną jakość, reputację lub inne cechy

przypisywane jego/jej pochodzeniu geograficz-
nemu lub tradycyjnemu wytwarzaniu, którego
produkcja, przetwórstwo lub przygotowanie od-
bywa się na terenie danego regionu”. Przy takiej
definicji w polu naszego zainteresowania znala-
zły się nie tylko produkty żywnościowe, ale rów-
nież wyroby rzemieślnicze. Sformułowana w ten
sposób definicja umożliwia pro mocję produktów
jeszcze nie zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

Produkty regionalne, lokalne i tradycyjne 
realną szansą rozwoju małych ojczyzn

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

Tel. 12 61 76  600, e-mail: marr@marr.pl



W ramach projektu, partnerzy z poszczególnych
regionów: Flandrii (Belgia), Sycylia (Włochy), Telsiai
(Litwa), Limousin (Francja) wypracowują wspólną
metodologię promocji produktów regionalnych
oraz przygotują przewodnik dla regionalnych
konsultantów z zakresu turystyki, zawierający
opisy konkretnych rozwiązań zastosowanych
w po szczególnych regionach (case studies). Po-
nadto MARR S.A., korzystając z doświadczeń po-
zostałych partnerów zagranicznych oraz we
współpracy z przedstawicielami administracji lo-
kalnej oraz organizacji turystycznych, opracuje
Strategiczny Plan Rozwoju Turystyki dla Małopol-
ski w oparciu o produkty regionalne, zawierający
innowacyjne podejście w zakresie turystyki. 
Kolejnym działaniem MARR na rzecz promocji
produktów tradycyjnych jest opracowanie wspól-
nej etykiety dla małopolskich produktów żywno-
ściowych, zarejestrowanych na Liście Produktów
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Etykieta ma na celu promocję wyjątkowych
produktów tradycyjnych z Małopolski poprzez

podniesienie ich rozpoznawalności wśród konsu-
mentów, a także zwiększenie ich spożycia. Opra-
cowanie etykiety umożliwił MARR S.A. międzyna-
rodowy projekt RegiP – Perspektywy Promocji
i Rozwoju Produktów Regionalnych, realizowany
w 2006 r w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG IIIC.
Nasze działania przyczyniają się nie tylko do pro-
mocji małopolskich produktów regionalnych, ale
również do wzrostu świadomości społeczności 
lokal nych w zakresie możliwości wykorzystania
dziedzictwa kulturowego do polaryzacji i wzrostu
atrakcyjności turystycznej danego obszaru.
Wszystkich zainteresowanych przyznaniem ety-
kiety Produktu Tradycyjnego z Małopolski, a także
rejestracją i promocją produktów tradycyjnych
zapraszamy do współpracy. 
Pamiętajmy, że tradycja to piękno, które chroni my,
a nie więzy, które nas krępują (Ezra Pound). Szcze-
gółowy opis wszystkich działań znajduje się na
stronie www.marr.pl. Zachęcamy również do od-
wiedzenia strony internetowej projektu COTOUR
www.cotour.org, prowadzonej przez MARR SA.

Witold Śmiałek
Prezes Zarządu MARR S.A.
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