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WIELKI BIZNES  
W MAŁYCH NIEPOŁOMICACH

Inwestycje dzięki biznesowi

Adam Twardowski
wiceburmistrz Niepołomic

Bez biznesu nie udałoby się zrealizo-
wać wielu inwestycji ułatwiających 
życie w gminie Niepołomice. Wierzy-
my, iż mądry i zrównoważony rozwój 
przedsiębiorczości, połączony z maksy-
malnym ograniczeniem negatywnych 
oddziaływań na strefy zamieszkania, 
pozwoli na dalszy rozwój naszej małej 
ojczyzny.  

Bliskość krakowskiego rynku zbytu  
oraz dobre połączenie w oparciu 
o transport kolejowy spowodowały, że 

Niepołomice przyciągały przedsiębiorców od 
końca XIX wieku.

Przemysł do roku 1990
Już przed pierwszą wojną światową funk-

cjonowała tu Fabryka Cegieł i Dachówek, 
założona przez zasłużoną dla miasta rodzinę 
Wimmerów. Działał tu także przemysł wikli-
niarski, a od lat 70-tych XIX wieku z terenu 
Wielkiego Błota wydobywano torf, z którego 
w wybudowanej później fabryce wytwarzana 
była czerń lakiernicza.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku wybudowane zostały przez zachodnio-
niemiecką firmę Schmidt-Anken nowocze-
sne zakłady drobiarskie. Krakowskie Zakłady 

Drobiarskie jeszcze na początku lat 90-tych 
zatrudniały ponad półtora tysiąca osób. 
W latach 1977-1988 powstały tu Krakowskie 
Zakłady Garbarsko-Kuśnierskie, zlokalizo-
wane przy ulicy Grabskiej. 

Oprócz tego w Woli Batorskiej mieściły 
się Zakłady Rolne Iglopol, Spółdzielnia Kó-
łek Rolniczych, a w Niepołomicach Zakłady 
Metalowo-Elektrotechne i Sprzętu Wędkar-
skiego Motoruch. Bogatą działalność go-
spodarczą prowadziła Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska, która oprócz 46 skle-

pów posiadała także… rozlewnię piwa.  
W okres transformacji gmina Niepoło-

mice wchodziła z kilkoma dużymi zakładami 
pracy.

Burzliwe lata 90.
Lokalny przemysł brutalnie odczuł zde-

rzenie z kapitalistyczną rzeczywistością. 
Przedsiębiorstwa przeżywały trudne chwi-
le. Zakład Iglopol upadł w roku 1991. Inne 
firmy drastycznie zmniejszyły zatrudnienie. 

Niepołomicka Strefa Inwestycyjna zajmuje obecnie obszar 540 ha, co stawia ją na  
trzecim miejscu pod względem powierzchni stref w Polsce, a obecnie zatrudnienie  
w niej znalazło około 4000 osób.

Kosztem około 22 milionów złotych, przy dofinansowaniu w wysokości 17,6 mln, zakończona 
została budowa ulicy Wimmera
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Zakłady Drobiarskie zostały poddane grun-
townej restrukturyzacji, a w działaniach 
naprawczych aktywną rolę pełnił lokalny 
samorząd. Dzięki temu w 1994 roku firma 
wznowiła działalność, a w 1997 roku znalazła 
strategicznego inwestora jakim były Ciecha-
nowskie Zakłady Drobiarskie Cedrob.

Natura nie znosi próżni, dlatego w opu-
stoszałych budynkach zaczęły lokować się 
nowe, prywatne firmy. Jednym z nich było za-
łożone pod koniec lat 80. XX wieku przedsię-
biorstwo Ampol, które później zmieniło na-
zwę na Marseille, a obecnie działa pod marką 
Marseplast. Część z powstałych w tamtym 
czasie firm funkcjonuje do dziś.

Przełomem w tym czasie była inwestycja 
koncernu Coca-Cola, którego rozlewnia na-
pojów została otwarta w 1993 roku i działa 
po dziś dzień. Jak później wspominał ówcze-
sny burmistrz Stanisław Kracik, negocjacje 
z amerykanami trwały 114 godzin, a wraz z tą 

inwestycją Niepołomice zaczęły być rozpo-
znawalne jako miejsce przyjazne biznesowi.

Na przełomie wieków
Na początku XXI wieku, w perspektywie 

rychłego wstąpienia Polski do Unii Europej-
skiej, Niepołomice odnotowały duży wzrost 
zainteresowania ze strony inwestorów. W 2000 
roku do Ochmanowa swoją siedzibę przeniósł 
producent okien Oknoplast, który obecnie, za-
trudniając około 1000 osób, jest największym 
pracodawcą w Powiecie Wielickim. W Niepo-
łomicach rozpoczęły działalność firmy Whi-
te-Cap czy HMS (obecnie Staco), które ak-
tywnie uczestnicząc w życiu miasta na stałe 
wpisały się w lokalny krajobraz. 

Nie obyło się też bez porażek. Najbo-
leśniejszą lekcją były nieudane starania 
o pozyskanie inwestycji koncernu PSA Peuge-
ot-Citroen. Jednak oferta inwestycyjna przy- 

gotowana dla francuskiej firmy, pozwoliła  
lepiej przeprowadzić negocjacje z inna firmą 
z branży motoryzacyjnej – niemieckim gigan-
tem MAN. 

Lokalny samorząd zrozumiał, że bez 
dobrej infrastruktury dla przedsiębiorców, 
nawet najlepiej przygotowana oferta inwesty-
cyjna nie będzie atrakcyjna. Dlatego w 2002 
roku gmina złożyła wniosek o dofinansowa-
nie z przedakcesyjnego funduszu PHARE 
SSG inwestycji w rozbudowę i modernizację 
oczyszczalni ścieków, budowę sieci wodocią-
gowej oraz części obwodnicy miasta, łączącej 
Strefę Inwestycyjną z drogą krajową nr 75,  
biegnącej po nasypie istniejącej wówczas 
jeszcze linii kolejowej. 

Do dziś wiele osób ma pretensje o likwi-
dację torów do Niepołomic argumentując, że 
zlikwidowane połączenie kolejowe ułatwiło-
by dojazd pracownikom firm w strefie inwe-
stycyjnej. Warto jednak pamiętać, że gdyby 
nie powstanie obwodnicy, strefy w znanej 
nam obecnie formie najprawdopodobniej by 
nie było, a istniejące dworce w Podłężu i Sta-
niątkach mogą nadal służyć podróżnym.

Równolegle z prowadzeniem inwestycji 
infrastrukturalnych, trwały prace nad pla-
nem zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu strefy przemysłowej, który wszedł 
w życie w sierpniu 2004 roku.

Na początku 2005 roku niemiecki produ-

Tylko w 2011 roku tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do na-
szej wspólnej kiesy trafiło 4,29 miliona złotych, a z tytułu podatku od nieruchomości 
– 15,02 miliona! Łącznie stanowi to około 20% wszystkich dochodów budżetu gminy 
Niepołomice. Gdyby nie te pieniądze, nie moglibyśmy sfinansować wkładu własnego 
w projekty współfinansowane przez UE, inwestować w bezpieczeństwo w ruchu dro- 
gowym czy wspierać organizacji pozarządowych.

Polityka przestrzenna gminy Niepołomice nie przewiduje dalszego rozwoju strefy inwestycyjnej. Wciąż duża część strefy czeka na nowe firmy
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cent pojazdów ciężarowych MAN zwrócił się 
do Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych (PAIiIZ) z prośbą o wskaza-
nie ofert inwestycyjnych na terenie naszego 
kraju. Na prośbę Agencji gmina Niepołomice 
przygotowała obszerną i dobrą merytorycznie 
ofertę inwestycyjną, która okazała się na tyle 
atrakcyjna, że w sierpniu 2005 roku bawarska 
firma zdecydowała się zainwestować w Niepo-
łomicach. Pokonaliśmy Koszyce i Miszkolc. 

Przy współpracy z Samorządem Woje-
wództwa powstała spółka Małopolskie Parki 
Przemysłowe, która zajęła się skupowaniem 
i scalaniem niemal 150 działek, które stano-
wiły 80 hektarów dla samej fabryki MAN 
oraz 60 hektarów dla firm współpracujących 
z zakładem. Inwestycja była dużym sukce-
sem i przykładem na właściwą współpracę 
wszystkich szczebli administracji publicznej.

Gospodarka obecnie
Po inwestycji firmy MAN nastąpił efekt 

kuli śnieżnej. W ciągu następnych lat zain-
westowało w Niepołomicach wiele firm. Mię-
dzy innymi producenci karmy dla zwierząt 
Royal-Canin, silniczków elektrycznych Ni-
dec, elektroniki Woodward, kostki brukowej 
i wyrobów wibroprasowalnych Polbruk czy 
napojów FoodCare. Obecnie w gminie Nie-
połomice działa około 55 dużych zakładów 
przemysłowych. 

Niestety kryzys toczący europejską go-
spodarkę odbił się również na niektórych 
firmach zlokalizowanych w gminie Niepoło-
mice. Część musiała ograniczyć produkcję, 
część zmieniła właścicieli. Jednocześnie jed-
nak notujemy zwiększone zainteresowanie 
inwestowaniem w Polsce firm z Hiszpanii czy 
Włoch, którym bardziej niż utrzymywać za-
kłady w swoich krajach opłaca się przenosić 
produkcję nad Wisłę, gdzie wciąż koszty pra-
cy są nieporównanie niższe. 

Obecnie toczą się zaawansowane nego-
cjacje z czterema inwestorami, którzy są po-
ważnie zainteresowani ulokowaniem swoich 
przedsiębiorstw w Niepołomickiej Strefie 
Inwestycyjnej (NSI). Rozmowy te są objęte 
ścisłą tajemnicą, ale wierzymy, że już na wio-
snę przyszłego roku będziemy mieć dobrą 
wiadomość dla kilkuset kolejnych osób, które 
znajdą pracę w naszym mieście.

Inwestycje w strefę  
inwestycyjną

Funkcjonowanie stref aktywności gospo-
darczej wymaga ciągłych nakładów finanso-
wych. Nakładów które trzeba ponosić stale 
oraz takich, które następują etapami, w miarę 
wyczerpywania się dotychczasowych moż-

liwości. W ramach tych pierwszych gmina, 
za pomocą Spółki Wodnej, regularnie czyści 
i udrażnia system rowów melioracyjnych, od-
prowadzających wody opadowe z terenu NSI. 

Jednocześnie warto pamiętać, że każ-
da firma lokująca się na terenie strefy musi 
wybudować zbiornik retencyjny, mogący po-
mieścić wodę opadową z silnej ulewy padają-
cej na jej teren przez 15 minut. 

Regularnie, na potrzeby nowych inwe-
storów, prowadzone są prace kanalizacyjne 
i wodociągowe umożliwiające firmom podpi-
nanie się do istniejącego systemu. Budowane 
i aktualizowane są mapy i drogowskazy kie-
rujące pojazdy do poszczególnych firm. 

Drugi rodzaj inwestycji to duże przed-
sięwzięcia infrastrukturalne, które trzeba re-
alizować, gdy wyczerpują się możliwości do-
tychczasowych rozwiązań. Takie inwestycje to 
chociażby finansowana przez zakład energe-
tyczny budowa drugiej linii 110 kV, zasilającej 
gminę Niepołomice w energię elektryczną czy 
rozbudowa sieci dróg w strefie inwestycyjnej. 

Trzeba pamiętać, że Niepołomicka Strefa 
Inwestycyjna zajmuje obecnie obszar 540 ha, 
co stawia ją na trzecim miejscu pod względem 
powierzchni stref w Polsce, a obecne zatrud-
nienie w niej znalazło około 4000 osób, które 
codziennie muszą się dostać do i z pracy. 

W wyniku badań natężenia ruchu wiemy, 
że w przeciągu ostatnich pięciu lat ruch sa-
mochodów osobowych na drodze wojewódz-
kiej nr 964 wzrósł z 4025 do 8934 pojazdów 
na dobę, a na drodze krajowej nr 75 z 10540 

do 12541 pojazdów. Ruch pojazdów ciężaro-
wych zaś wzrósł w tym okresie na drodze wo-
jewódzkiej z 616 do 1877 pojazdów na dobę.

Znając te dane oraz licząc na dalszy roz-
wój biznesu, gmina rozpoczęła w tym roku 
prace przy budowie nowych dróg dojazdo-
wych do Strefy Inwestycyjnej. 

Kosztem około 22 milionów złotych, 
przy dofinansowaniu w wysokości 17,6 mln, 
zakończona została budowa ulicy Wimme-
ra, zbudowano nową drogę – Południową 
Obwodnicę Strefy, którą połączono z prze-
dłużoną ulicą Diesla. Przed nami jest jeszcze 
przebudowa ulicy Podłęskiej, w efekcie której 
pojazdy dojeżdżające do przedsiębiorstw po-
łożonych przy tej ulicy nie będą musiały już 
jeździć przez wąskie ulice dzielnicy Podgrabie.

W ramach programu przebudowy dróg 
lokalnych, na miejscu newralgicznego skrzy-
żowania ulic Płaszowskiej, Wimmera i Grab-
skiej powstało bezpieczne rondo. Przy udzia-
le środków gminy Niepołomice budowane 
są chodniki wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz 
naprawiana jest jej nawierzchnia.

Najważniejszą inwestycją infrastruktural-
ną, która wpłynie na poprawę skomunikowa-
nia gminy Niepołomice będzie budowa wę-
zła „Niepołomice” na autostradzie A4. Aby 
móc zlokalizować dodatkowy zjazd w tym 
miejscu, konieczne jest uzyskanie szeregu 
pozytywnych opinii i zgód na odstępstwo od 
obowiązujących norm w zakresie odległości 
zjazdów od Punktu Poboru Opłat i Miejsca 
Obsługi Pasażerów. 

Obecnie toczą się zaawansowane negocjacje z czterema inwestorami, którzy są po-
ważnie zainteresowani ulokowaniem swoich przedsiębiorstw w Niepołomickiej Strefie 
Inwestycyjnej (NSI). Wierzymy, że już na wiosnę przyszłego roku będziemy mieć dobrą 
wiadomość dla kilkuset kolejnych osób, które znajdą pracę w naszym mieście.

Południowa Obwodnica Strefy
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Negocjacje są trudne i czasochłonne, ale 
uzyskanie zgody i realizacja tej inwestycji, 
wraz z późniejszym bezpośrednim połącze-
niem drogowym zjazdu z zachodnim koń-
cem Południowej Obwodnicy Strefy, dałoby 
znaczne oszczędności w czasie dojazdu oraz 
zmniejszyłoby ruch na drodze wojewódzkiej. 

Zyski i korzyści
Posiadanie tak rozbudowanej strefy ak-

tywności gospodarczej niewątpliwie niesie 
ze sobą dużo korzyści. Pierwszą i najbardziej 
wymierną, są wpływy do budżetu gminy. 
Tylko w 2011 roku tytułem udziału w po-
datku dochodowym od osób prawnych do 
naszej wspólnej kiesy trafiło 4,29 miliona 
złotych, a z tytułu podatku od nieruchomo-
ści – 15,02 miliona! Łącznie stanowi to około 
20% wszystkich dochodów budżetu gminy 
Niepołomice. 

O ile podatek dochodowy jest silnie po-
wiązany z kondycją przedsiębiorstw, o tyle 
podatek od nieruchomości wynika z po-
wierzchni zajmowanej przez firmy i rośnie 
wraz z powstawaniem kolejnych przedsię-
biorstw i rozbudową już istniejących. Gdyby 
nie te pieniądze, nie moglibyśmy sfinansować 
wkładu własnego w projekty współfinanso-
wane przez Unię Europejską, inwestować 
w bezpieczeństwo w ruchu drogowym czy 
wspierać organizacji pozarządowych. 

Europejskie firmy musiały 
doszusować do nas
Z Mikołajem Plackiem, prezesem firmy Oknoplast, rozmawia Szymon Urban

Szymon Urban: Panie Prezesie, chciałem 
zacząć od pewnego cytatu: „nasze główne 
rynki zbytu to Słowacja, Czechy, Niemcy 
i Węgry. Tylko ze sprzedaży u naszych za-
chodnich sąsiadów mamy 15 mln złotych 
przychodu. Teraz próbujemy rozwijać dzia-
łalność na rynkach, włoskim i ukraińskim”. 
Kojarzy Pan kto to powiedział?
Mikołaj Placek: Być może ja.

Nie.
W takim razie Adam Placek.

Zgadza się, w wywiadzie dla Pulsu Biznesu 
w 2007 roku. Co się od tego czasu zmieniło 

i co się udało?
Udało nam się wzmocnić na tych rynkach 
i to wzmocnić znacznie. Jednocześnie udało 
się wejść na kilka kolejnych rynków i tam 
osiągnąć również znaczącą pozycję, w czo-
łówce producentów okien. Głównie mówimy 

tu o rynku włoskim i francuskim, ale również 
„świeże” są rynki małe, takie jak Węgry i Au-
stria. 

Zmieniło się też 150 milionów na 350 mi-
lionów.

Jesteśmy, jako firma polska, producentem, który pierwszy wprowadził standard 
okna pięciokomorowego. Do tamtej pory w Europie wszystkie okna były trzykomo-
rowe. Jako pierwsi w Europie wprowadziliśmy szybę 1:1, następnie szybę 1:0 i wiele 
innych rozwiązań, które dzisiaj są standardem. W ten sposób wszystkie firmy euro-
pejskie musiały doszusować do nas.

Na terenie Niepołomickiej Strefy Inwesty-
cyjnej zatrudnionych jest obecnie około 4000 
osób. Wśród nich 40% stanowią mieszkańcy 
Krakowa, a 34% to mieszkańcy powiatu Wie-
lickiego (statystyka nie rozróżnia dalszego po-
działu terytorialnego). W Zachodniej Strefie 
Inwestycyjnej, w samym zakładzie produkcyj-
nym Oknoplast, pracuje 1000 osób. Część tych 
osób w drodze do domu robi zakupy w lokal-
nych sklepach, tankuje na tutejszych stacjach 
benzynowych oraz je w lokalnych punktach 
gastronomicznych. 

Polityka przestrzenna gminy Niepoło-
mice nie przewiduje dalszego niż to zapisa-
no w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego rozwoju 
strefy inwestycyjnej. Wciąż duża część strefy 
czeka na nowe firmy, które zanim uzyskają 
pozwolenie na budowę będą musiały skom-
pletować wszystkie niezbędne i wymagające 
pozwolenia środowiskowe oraz uzgodnienia 
wodno-prawne.  

Z pewnością bez biznesu nie udałoby się 
zrealizować wielu inwestycji ułatwiających 
życie w gminie Niepołomice. Wierzymy, iż 
mądry i zrównoważony rozwój przedsiębior-
czości połączony z maksymalnym ogranicze-
niem negatywnych oddziaływań na strefy za-
mieszkania, pozwoli na dalszy rozwój naszej 
małej ojczyzny. 
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A dokładnie 342 miliony obrotu w zeszłym 
roku. To się też zmieniło, czyli w zasadzie 
przychód wzrósł ponad dwukrotnie. 

Oknoplast nie jest i najprawdopodobniej 
nie będzie spółką giełdową?
Takich planów obecnie nie mamy. Jeśli cho-
dzi o finansowanie spółki – radzimy sobie 
bez problemu. Na razie takiej potrzeby nie 
ma. Zwłaszcza, że widzimy co się dzieje na 
rynkach finansowych. Panuje na nich dość 
duża niepewność, wyceny spółek nie są naj-
lepsze. Nie wiemy jaka będzie przyszłość. Do 
drzwi już puka kryzys, stąd też tej decyzji 
jeszcze nie ma. 

Polegając na informacjach prasowych, wzrost 
wartości sprzedaży firmy to 10-20% rocz-
nie, podczas gdy w tym roku wydano o 5,4% 
mniej pozwoleń na budowę. Od 2008 do 
2010 roku, rok do roku wydano o 25% mniej 
pozwoleń na budowę mieszkań. W jaki spo-
sób można tłumaczyć to zjawisko?
Rozwijamy się geograficznie. Rozwijamy się 
w różnych krajach. Jeśli chodzi o nasycenie 
w Polsce, mamy około 350 biur. Praktycznie 
w każdym powiecie jest biuro, a wolumen 
sprzedaży w Polsce staramy się zwiększać 
poprzez innowacyjność i wdrażanie nowych 
produktów, których rynek jeszcze nie ma. 
Inna sprawa to remonty. Okna wciąż są wy-
mieniane. Zauważyliśmy tendencję, iż dość 
dużo wymienia się okien PVC pochodzących 
z początku lat dziewięćdziesiątych. Widać, 
że ludzie zaczynają wymieniać te okna ze 
względu na poprawę parametrów termoizo-
lacyjnych.  

Udział firmy w sprzedaży okien w Polsce to 
około 6%, przy zachowaniu wysokiej jako-
ści. Rozumiem, że nie „bijecie się o lidera” 
za wszelką cenę. 
Jesteśmy w Polsce drugą firmą pod wzglę-
dem ilości sprzedanych okien. Nasza polityka 
różni się od sposobu działania innych rodzi-
mych firm. Nie wchodzimy na wiele ryn-
ków i nie robimy szerokiej dystrybucji. My 
wybieramy kilka rynków, które dość mocno 
penetrujemy. Działamy wszędzie pod swoją 
marką. Z naszymi dilerami działamy na za-

sadzie franszyzy. W każdym kraju w którym 
funkcjonujemy chcemy być w czołówce. 

Czyli bardziej jakość niż ilość.
Zgadza się. Cenię sobie bardzo rynki zachod-
nie. Oczywiście rynek polski jest rynkiem 
najważniejszym, natomiast na rynkach za-
chodnich świadomość wysokiej jakości jest 
bardzo duża, dlatego odnosimy na nich dużo 
większe sukcesy niż inne firmy polskie. Po-
mimo, iż inne firmy z naszego kraju sprzeda-
ją na rynkach zachodnich, to jednak ich per-
cepcja nie jest najlepsza. Dotyczy to zresztą 
nie tylko branży okiennej. Nasz eksport jest 
często traktowany jak chińskie produkty. 
Czyli niska jakość, szeroka dystrybucja. 

A tu nagle firma z Polski wyznacza trendy.

To jest fakt znany w branży. Firma Okno-
plast wyznacza trendy.  Jesteśmy, jako firma 
polska, producentem, który pierwszy wpro-
wadził standard okna pięciokomorowego. 
Do tamtej pory w Europie wszystkie okna 
były trzykomorowe. Jako pierwsi w Europie 
wprowadziliśmy szybę 1:1, następnie  szybę 
1:0 i wiele innych rozwiązań, które dzisiaj 
są standardem. W ten sposób wszystkie fir-
my europejskie musiały doszusować do nas. 
Czyli poniekąd kształtujemy trendy w Euro-
pie, a w wielu krajach jesteśmy kopiowani i to 
nie tylko w sferze rozwiązań produktowych, 
ale i strategii marketingowej.

Od początku roku na dużą skalę ruszyła 
produkcja szyb w Niepołomicach.
W tym momencie 80% produktów Oknopla-

Oknoplast to pierwsza firma z naszego 
kraju, która stała się sponsorem tak waż-
nego klubu, jak Inter Mediolan. Mimo 
nienajlepszej kondycji branży budowla-
nej na rynku włoskim, my wciąż mamy 
wzrost sprzedaży, podczas gdy firmy wło-
skie odnotowują spadki.

Jestem dumny, iż w pewien sposób my, jako Oknoplast, promujemy Polskę, a przy 
okazji gminę Niepołomice. Gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, Polska kojarzyła się  
z zaściankowością i niską jakością produktów. Teraz to nie my gonimy konkurencję,  
ale konkurencja musi gonić nas i zaczyna nas naśladować.
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stu posiada nasze szyby. Powodem była chęć 
uzyskania wyższej jakości i wprowadzenia 
innowacji. 

Każde okno produkowane jest pod konkret-
ne zamówienie i dla konkretnego klienta.
Nie ma okna, które się powtarza. Są różne 
kształty, kolory, rodzaje i szerokości profili, 
różnego rodzaju szyby, klamki, uszczelki, li-
stwy przyszybowe, rozwiązania antywłama-
niowe. Każde na zamówienie.

Ponad połowę produkcji eksportujecie. 
Ponad połowa idzie na eksport, głównie na 
rynki zachodnie: Włochy, Francja, Niemcy. 

Stąd decyzja, której echa odbiły się głośno 
w serwisach informacyjnych, że oto pol-
ska firma sponsoruje Inter Mediolan. Czy 
może Pan zdradzić jak odbija się to na efekt 
ekonomiczny? 
Jest za wcześnie na prowadzenie badań mó-
wiących jak to posunięcie odbiło się na sprze-
daży. Ale mimo nienajlepszej kondycji bran-
ży budowlanej na rynku włoskim, my wciąż 
mamy wzrost sprzedaży, podczas gdy firmy 
włoskie odnotowują spadki. Sponsoring In-
teru miał na celu, w przypadku rynku wło-
skiego, zwiększenie rozpoznawalności marki 
i umocnienie jej wizerunku jako producen-
ta najlepszych okien. Oczywiście odzew był 
również na rynku polskim. Oknoplast to 
pierwsza firma z naszego kraju, która stała się 
sponsorem tak ważnego klubu. Szczerze mó-
wiąc nie liczyliśmy, że ów „feedback” będzie 
aż tak duży. Pozytywna reakcja nastąpiła też 
na rynkach południowych, na Słowacji czy 
w Czechach.  

Eksport to nie tylko Włochy. We Francji ist-
nieje już 120 punktów sprzedaży.
Nawet więcej. W tym momencie może być 
ich około 180. Francja i Niemcy to dwa, po-
dobnej wielkości rynki. 

I każde okno, które kupuje nabywca za gra-
nicą pochodzi z fabryki w Ochmanowie?
Tak, produkowane jest tutaj. Nasza produkcja 
to około milion jednostek okiennych rocznie. 

Wie Pan jaka firma jest największym pra-
codawcą w powiecie wielickim?
Coca-Cola?

Oknoplast. Osiemset osób – takie mam dane.
Już prawie tysiąc. Z tego 70% zatrudnionych 
to pracownicy fizyczni, pozostali to osoby 
zajmujące się sprzedażą, marketingiem, za-
opatrzeniem czy logistyką.

Jesteście obecni w gminie Niepołomice od 
2000 roku. Czy czujecie się tu dobrze, czy 
może wraz z rozwojem firmy myślicie o bu-
dowie kolejnych zakładów?
Tak, naprzeciwko.

Ale to cały czas w Ochmanowie, na szczęście.
Na razie, jeśli chodzi o markę Oknoplast, to 
zostajemy tutaj. 

W tym momencie Oknoplast to duża firma 
działająca na wielu rynkach, ale przecież 
pamięta Pan jak została założona w 1994 
roku. Jak się zarządza takim przedsiębior-
stwem?
Pamiętam, gdy zaczynała rosnąć w Krakowie. 
Pierwszy zakład mieścił się przy Alei Pokoju, 
później przy ulicy Pułkownika Dąbka, No-
wohuckiej i Obrońców Modlina. Coraz bliżej 
Niepołomic. W 1999 roku zapadła decyzja 
o przeniesieniu firmy w jedno miejsce. Jak się 
zarządza? Na pewno im większa organizacja, 
tym ciężej. Dlatego wdrażamy nowoczesne 
elementy zarządcze, działa zarządzanie proce-
sowe, a dużo nowoczesnych rozwiązań wpro-
wadzamy w sferze zarządzania produkcją. 

Przez te lata obserwował Pan z jednej stro-
ny ekspansję firmy, a z drugiej dynamiczny 

rozwój naszego kraju. 
Ważnym elementem jeśli chodzi o biznes na 
rynkach zachodnich jest to, że polskie pro-
dukty są coraz bardziej widoczne. A ja jestem 
dumny, iż w pewien sposób my, jako Okno-
plast promujemy Polskę, a przy okazji gmi-
nę Niepołomice. Gdy wchodziliśmy do Unii 
Europejskiej, Polska kojarzyła się z zaścian-
kowością i niską jakością produktów. I ta 
zmiana jest ciekawa w prowadzeniu biznesu, 
zwłaszcza działając w oparciu o eksport. Ob-
serwujemy zmianę sytuacji na zachodzie, gdy 
po kilku latach to nie my gonimy konkuren-
cję, ale konkurencja musi gonić nas i zaczyna 
nas naśladować. 
Zmienia się też percepcja Polski. Widać to 
dobrze po klientach, którzy do nas przyjeż-
dżają, którzy są zakwaterowani albo w Nie-
połomicach albo w samym Krakowie. Są 
dość mocno zdziwieni, że nikt tu „nie bije”, 
a po ulicach nie chodzą niedźwiedzie. Za-
skakuje ich to. Wielu klientów, czyli kilkaset 
osób z różnych krajów, wraca do Krakowa już 
prywatnie. Dzięki temu Polska zyskuje.  

Gdy współpracownicy spotykają Pana na 
korytarzu, spotykają Mikołaja czy Pana 
Prezesa?
Raczej wszyscy jesteśmy na „ty”.

Ma Pan ksywę?
Trzeba spytać asystentki, ale raczej nie.

Pana pasją jest turystyka. Jaki jest Pana wy-
marzony kierunek?
Lubię wczasy spędzać aktywnie. Nie lubię sie-
dzieć w hotelu na plaży, czy na basenie. Z cie-
kawszych miejsc miło wspominam Argenty-
nę, którą całą zwiedziliśmy w dwa tygodnie. 
Zaczęliśmy w Andach, a skończyliśmy wspi-
naczką na lodowcu w Patagonii. A chciałbym 
poznać Antarktydę. Muszę tam pojechać 
póki jeszcze nie stopniała.

Pięć lat, a jakby od zawsze

Dominika Jurkowska
specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, 
MAN

Pierwszego września, piknikiem 
dla pracowników i ich rodzin, 
fabryka samochodów ciężarowych 

MAN Trucks uczciła swoją piątą 
rocznicę istnienia w Niepołomicach.

30 sierpnia z linii produkcyjnej zjechała czterdziestotysięczna ciężarówka wyprodu- 
kowana w niepołomickiej fabryce. Szanownym jubilatem okazał się ciągnik siodłowy 
TGX dla klienta z Węgier, który w dniu 31 sierpnia 2012 opuścił bramy zakładu.
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Początki współpracy z MAN-em to 
jednak rok 2005, 24 października 
została podpisana umowa pomiędzy 

Małopolskimi Parkami Przemysłowymi 
a bawarską firmą MAN Trucks na budowę 
fabryki w Niepołomicach. A już 27 listopa-
da MAN zakupił 80 ha w Niepołomickiej  
Strefie Inwestycyjnej. 

Prace ruszyły z kopyta, bo – jak zwykle 
w takich przypadkach – formalności jest spo-
ro, a MAN chciał w 2007 roku ruszyć z pro-
dukcją. Budżet planowanej budowy zamykał 
się w niebagatelnej kwocie 100 milionów 
euro. Inwestor podpisał umowy z Minister-
stwem Gospodarki i Pracy oraz Państwową 

Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicz-
nych na dofinansowanie, a z gminą Niepoło-
mice na wsparcie budowy fabryki.  

19 czerwca 2006 roku wmurowano ka-
mień węgielny, a już 4 października 2007 
roku  odbyło się wielkie otwarcie i ruszyła 
produkcja. Możliwości fabryki niepołomic-
kiej to 15 tysięcy aut rocznie. Niemniej jed-
nak ten potencjał nie był jeszcze wykorzy-
stany z powodu kryzysu, który rozpoczął się 
w 2008 roku. 

5 lat minęło

Nic więc dziwnego, że piąte urodziny 
MAN obchodził w przyjaznej, rodzinnej at-
mosferze. Wszystkich swoich pracowników, 
ich rodziny i gości zaprosił do siebie na wielki 
piknik. W gronie ponad tysiąca osób wspól-
nie świętowali 5 lat istnienia zakładu. 

Burmistrz Niepołomic Roman Ptak 
w prezencie podarował pracownikom MAN 
tort urodzinowy w kształcie pierwszej cięża-
rówki „Orzełka”. Pięć symbolicznych świe-
czek w imieniu wszystkich pracowników 
zdmuchnął prezes dr Alexander Susanek. 
Przygotowano wiele atrakcji, m.in. gier, za-
baw i konkursów. 

W fabryce można było zobaczyć rów-
nież samochody osobowe VW, a to dlatego, 
że od maja MAN włączony został do grupy 
Volkswagen. Uroczystość uświetnił występ 

uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sucho-
rabie, z którą w czerwcu tego roku fabryka 
MAN Trucks podjęła współpracę. 

I jeszcze jedna okrągła liczba

30 sierpnia z linii produkcyjnej zjechała 
czterdziestotysięczna ciężarówka wyprodu-
kowana w Niepołomickiej fabryce. Szanow-
nym jubilatem okazał się ciągnik siodłowy 
TGX dla klienta z Węgier, który w dniu 31 
sierpnia 2012 opuścił bramy zakładu.

Ogłoszony oficjalnie nieco przed godz. 
7:30 przez prezesa Zakładu MAN Trucks 
dr Alexandra Susanka komunikat brzmiał 
jednoznacznie: „to historyczny moment 
dla naszego zakładu i ważny element na-
szych obchodów jubileuszowych – z linii 
produkcyjnej zjechał właśnie 40-tysięczny 
pojazd!”. 

Prezes podziękował pracownikom i pod-
kreślił, że „jakość, którą udało nam się wy-
pracować przez ten czas, to wyraz naszego 
wspólnego wysiłku, naszej codziennej pra-
cy. Z tego powodu możemy być dumni, bo 
nasze pojazdy wyróżniają się wysoką jako-
ścią, a nasz zakład cieszy się dużą renomą 
w oczach klientów MAN”.

Od 2007 roku MAN zdążył stworzyć 
w Niepołomicach nie tylko zgrany zespół 
osób, ale także dba o dobre relacje zarówno 
w zakładzie jak i ze społecznością lokalną. 

Od 2007 roku MAN zdążył stworzyć w Niepołomicach nie tylko zgrany zespół osób, ale 
także dba o dobre relacje zarówno w zakładzie jak i ze społecznością lokalną. Przez pięć 
lat swojej działalności MAN Trucks tak dobrze wpisał się w lokalny krajobraz, że czasem 
mamy wrażenie, że był tu od zawsze.
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Patrycja Rajchert 
specjalista ds. Ochrony Środowiska, 
Royal Canin

15 października w Zakładzie Royal 
Canin Polska Sp. z o.o. rozpoczęto pra-
ce budowlane pod instalacje nowych 
biofiltrów, obecnie najlepszej dostępnej 
technologii neutralizacji zapachów. 

Biofiltracja jest procesem, w którym 
zraszany wodą strumień powietrza 
z emitorów jest przepuszczany przez 

specjalnie przygotowane złoże filtracyjne (z 
sorbującymi mikroorganizmami). Proces 
biofiltracji jest przyjazny środowisku, nie po-
woduje powstawania odpadów oraz nie wy-
korzystuje żadnych substancji chemicznych. 
Zastosowanie biofiltrów sprawi, że przykry 
zapach zostanie wyeliminowany. Biofiltry 
zostaną zainstalowane w Niepołomicach 
w trosce o dobre kontakty dobrosąsiedzkie 
z mieszkańcami gminy Niepołomice. 

To jednak nie wszystko. Royal Canin od 
lat wspiera działania sprzyjające środowisku 
naturalnemu i już część tych wysiłków zo-
stała dostrzeżona i doceniona. W roku 2010 
otrzymaliśmy certyfikat Systemu Zarządza-
nia Środowiskowego ISO – 14001:2004.

Szczególną wagę przykładamy także 

do maksymalnej redukcji odpadów. Część 
z nich użyta zostaje do wytwarzania paliwa 
alternatywnego, natomiast reszta poddana 
jest recyclingowi i ponownemu wykorzy-
staniu. W połowie roku 2012 uruchomiono 
biologiczny etap oczyszczania ścieków zakła-
dowych.

Nie tylko część produkcyjna zakładu 
działa w zgodzie środowiskiem naturalnym. 

Również nowe biuro, otwarte pod koniec 
2011 roku, zostało zaprojektowane przy uży-
ciu najnowszych technik. W celu optymaliza-
cji zużycia energii został wdrożony specjalny 
program na rzecz zmniejszenia zużycia ener-
gii i wody. Zamontowane zostały kolektory 
słoneczne i wdrożony proces rekuperacji, 
który polega na odzyskiwaniu energii ter-
micznej gazów odlotowych (odpadkowych).

Biofiltry dla Niepołomic
Zastosowanie biofiltrów sprawi, że przykry zapach zostanie wyeliminowany. Biofiltry 
zostaną zainstalowane w Niepołomicach w trosce o dobre kontakty dobrosąsiedzkie  
z mieszkańcami gminy Niepołomice.

Drużyna piłki nożnej MAN nie tylko bierze 
udział w gminnych turniejach, ale też organi-
zuje mecze u siebie. 

Pracownicy fabryki dbają o Puszcze Nie-
połomicką, dwa razy w roku gruntownie ją 
sprzątając. W ubiegłym roku po raz pierwszy 
MAN organizował na niepołomickim rynku 
mikołajki dla dzieci, a w tym roku podjął sta-
łą współpracę ze Szkołą Podstawową w Su-
chorabie. Przez pięć lat swojej działalności 
MAN Trucks tak dobrze wpisał się w lokalny 
krajobraz, że czasem mamy wrażenie, że by- 
liśmy tu od zawsze.




