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Wstęp
Wojciech Jarczewski
Maciej Huculak

W okresie dwudziestu lat rozwoju samorządności w Polsce Niepołomice stały się
symbolem profesjonalizmu i skuteczności w przyciąganiu inwestorów. Trudności początkowej fazy transformacji społeczno-gospodarczej kraju, przypadające na pierwszą
połowę lat 90-tych, dały się dotkliwie odczuć również i w tej niedużej podkrakowskiej
gminie. Radykalnemu ograniczeniu uległo wówczas zatrudnienie we wszystkich działających w Niepołomicach dużych i średnich przedsiębiorstwach. Nałożył się na to wzrost
bezrobocia będący efektem zwolnień dwuzawodowych mieszkańców gminy z Huty im.
Tadeusza Sendzimira, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Niepołomic. Jednocześnie, w wyniku wyborów do władz lokalnych w 1990 roku, na stanowisko burmistrza
Niepołomic wybrany został Stanisław Kracik. Wraz z gronem współpracowników rozpoczął on proces modernizacji społeczno-gospodarczej gminy, a jednym z fundamentów
przemian stał się rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej1.
Efektem dwudziestoletniej i wielopłaszczyznowej aktywności proinwestycyjnej jest
60 firm działających w strefie przemysłowej (zał. 1), które zainwestowały w gminie około
470 mln USD. Przedsiębiorstwa te, zatrudniając blisko 4,6 tys. osób2 , przyczyniły się do
ograniczenia problemów związanych z bezrobociem nie tylko na terenie gminy, ale również powiatu wielickiego, oddziałując także w zauważalny sposób na rynek pracy miasta
Krakowa. Będąca efektem świadomej polityki zróżnicowana struktura przedsiębiorstw
funkcjonujących na terenie strefy doprowadziła do sytuacji, w której obok dużych zakła1

2

Pod nazwą Niepołomicka Strefa Inwestycyjna w opracowaniu rozumie się trzy obszary, w których
lokalizują się nowi inwestorzy w gminie: Niepołomicką Strefę Inwestycyjną na terenie Niepołomic, Staniątek i Podłęża, Wschodnią Strefę Inwestycyjną w Woli Batorskiej oraz Zachodnią Strefę
Inwestycyjną w Ochmanowie.
Liczba firm i zatrudnienie – stan na koniec 2009 roku, wielkość inwestycji stan na koniec 2008
roku.
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dów międzynarodowych koncernów, takich jak Coca-Cola, MAN czy Royal Canin, swoją
działalność prowadzą również mniejsze, krajowe i lokalne zakłady. Szybki rozwój gospodarczy Niepołomic znalazł odzwierciedlenie w wysokich dochodach własnych gminy,
które pozwalały na realizowanie szeregu istotnych inwestycji komunalnych. W październiku 2009 roku Stanisław Kracik, po dziewiętnastu latach urzędowania, zrzekł się urzędu
burmistrza i został powołany na stanowisko wojewody małopolskiego3. Tym samym stery
gminy przejął jego były zastępca i długoletni współpracownik – Roman Ptak4.
Nowatorstwo licznych rozwiązań wykorzystanych w procesie pozyskiwania inwestorów w Niepołomicach oraz skala osiągniętego sukcesu powodują, że doświadczenia
tej gminy można uznać za modelowe i warte zaprezentowania szerszemu gronu odbiorców. Zespół Instytutu Rozwoju Miast zdecydował się przeprowadzić analizę doświadczeń Niepołomic, biorąc za cel swoich dociekań zarówno genezę, jak i skutki napływu
tak wielu nowych firm do tej niewielkiej gminy miejsko-wiejskiej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie dużej metropolii, jaką jest Kraków.

Cel i zakres badań
Celem projektu było poznanie przyczyn oraz mechanizmów, które spowodowały
przyciągnięcie do gminy Niepołomice kilkudziesięciu nowych firm oraz konsekwencji
tych procesów, tj. dynamicznego rozwoju gospodarczego. Ponadto autorzy podjęli się
zadania polegającego na ocenie efektów funkcjonowania działających na terenie gminy
przedsiębiorstw. Dążąc do realizacji tak wyznaczonego celu, zdecydowano się na szczegółowe zbadanie takich zagadnień jak:
– proces napływu nowych inwestycji (w tym zagranicznych) do gminy od pierwszej połowy lat 90-tych, z uwzględnieniem tła przemian gospodarczych zachodzących wówczas w Polsce
– realizacja strategii działań proinwestycyjnych prowadzonych przez władze lokalne oraz czynników wpływających na budowę wizerunku gminy
– wpływ nowych firm na budżet gminy oraz infrastrukturę techniczną
– lokalny rynek pracy i przemiany związane z napływem i funkcjonowaniem nowych inwestycji
– dochodowe i zaopatrzeniowe efekty mnożnikowe generowane przez nowe firmy,
– środowisko naturalne gminy i jego przekształcenia wynikające z lokalizacji nowych firm
– trwałość (zakorzenienie) działalności gospodarczej w Niepołomicach
– postrzeganie nowych firm przez lokalną społeczność.
3

4

Zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego wojewodę małopolskiego Jerzego Millera, który 14
października 2009 roku został powołany na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w rządzie Donalda Tuska.
W wyborach na burmistrza Niepołomic przeprowadzonych 22 listopada 2010 roku Roman Ptak
uzyskał najlepszy wynik (75,1% głosów) spośród wszystkich kandydatów na burmistrzów i wójtów w powiecie wielickim.
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Zdecydowano się także na przedstawienie rozwoju Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej na tle innych stref inwestycyjnych tworzonych w Polsce w okresie ostatnich
dwudziestu lat. Przedstawiono również obecny stan rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz przemiany związane z ewolucją zastosowań tego narzędzia proinwestycyjnego w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Źródła informacji i metody analizy
Realizacja wymienionych celów badawczych wymagała wykorzystania kilku grup
źródeł informacji oraz ich analizy przy zastosowaniu wielu metod. Wśród nich znalazły
się m.in.:
– kwerenda niepublikowanych materiałów źródłowych, w tym archiwalnych
– kwerenda prasowa
– badania literaturowe
– badania terenowe
– badania ankietowe.
Analiza materiałów źródłowych pozwoliła na zebranie szczegółowych informacji
umożliwiających wnioskowanie o różnych aspektach przemian i rozwoju Niepołomic.
Do najważniejszych wykorzystanych materiałów źródłowych należały m.in:
– materiały archiwalne dotyczące państwowych firm przekształcanych w początkach lat 90-tych, w szczególności Krakowskich Zakładów Drobiarskich oraz
PPMB Kombet w Krakowie, udostępnione przez Archiwum Zakładowe Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
– prasa lokalna („Gazeta Niepołomicka”, „Kurier Wielicki”), regionalna (m.in.
„Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”) i krajowa („Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” i in.)
– sprawozdania finansowe przedsiębiorstw publikowane w Monitorze Polskim B,
sprawozdania zarządów spółek oraz informacje z Krajowego Rejestru Sądowego
– baza danych Bussines CD 2009 i 2010 Hoppenstedt Bonnier Information Polska (HBI)
– dane statystyczne udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach
bazy Bank Danych Lokalnych (BDL)
– dane statystyczne udostępnione przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce,
– dane statystyczne udostępnione przez Komendę Powiatową Policji w Wieliczce oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie,
– dane statystyczne dotyczące zasięgów dojazdów uczniów do placówek szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Niepołomicach udzielone przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 oraz Zespół Szkół im Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach,
– dane statystyczne o strukturze odbiorców gazu ziemnego i wielkości jego zużycia na terenie gminy udzielone przez Oddział Gazowniczy w Krakowie Karpackiej Spółki Gazownictwa
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materiały kartograficzne, w tym m.in. mapy topograficzne oraz zdjęcia lotnicze
uzyskane w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie (WODGiK)
– materiały dotyczące środowiska przyrodniczego, w tym raporty o stanie środowiska, oddziaływania na środowisko, hydrologiczne, wyniki kontroli przedsiębiorstw,
dane o monitoringu stanu powietrza w Niepołomicach i in., uzyskane w takich
instytucjach jak: Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Powiatowy Inspektorat Ochrony Środowiska w Wieliczce, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
– dane o wielkości i strukturze natężenia ruchu samochodowego Generalnych Pomiarów Ruchu (GPR) udostępnione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Wojewódzki Zarząd Dróg w Krakowie
– dane o bezpieczeństwie i warunkach pracy uzyskane w Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Krakowie
– opracowania wykonane na zlecenie UMiG w Niepołomicach, w tym m.in. plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Kilka z wymienionych powyżej źródeł i metod badawczych ze względu na swoje
znaczenie wymaga pobieżnego choćby omówienia. Należy do nich bez wątpienia systematyczna kwerenda prasowa, obejmująca swoim zakresem publikacje od 1990 roku
włącznie. Zebrane artykuły prasowe stanowiły nie tylko ważne źródło informacji, ale
także pokazywały nastroje, intencje i główne osie dyskusji związanych z przemianami
zachodzącymi w Niepołomicach po 1990 roku.
Kolejnym istotnym źródłem informacji okazały się prowadzone w okresie luty–sierpień 2010 roku badania terenowe, podczas których wykorzystano wywiady
strukturyzowane oraz trzy kwestionariusze ankiet. Spośród firm działających na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI) 34 zgodziły się na udział w badaniu.
W sumie firmy te zatrudniały ponad 3800 pracowników. W każdej nich był przeprowadzany bezpośredni strukturyzowany wywiad z przedstawicielami kadry zarządzającej. W ponad 85% takich rozmów udało się spełnić założenie obecności co najmniej
dwóch pracowników lub współpracowników IRM, co korzystnie wpłynęło na jakość
i ilość pozyskanych informacji. W trakcie każdego spotkania proszono o wypełnienie
ankiety dotyczącej podstawowych informacji o przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem informacji zebranych w trakcie badań firm strefowych były wywiady z największymi
pracodawcami prowadzącymi działalność poza terenem stref inwestycyjnych. Ta część
badań objęła największych pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzących działalność wytwórczą. Firmy te – Kabe Therm, Spółdzielnia Kółek Rolniczych,
Meram, JiW, Top Wood, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska oraz Godula Motorsports – zatrudniały łącznie ponad 400 osób. Ponadto przeprowadzono bezpośrednie
rozmowy z firmami znajdującymi się w trakcie budowy zakładów na terenie NSI (firma
TPMS) oraz niedoszłymi inwestorami (Ares, Tech-Mont). W rezultacie wielu rozmów
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telefonicznych udało się również uzyskać informacje o kilku firmach, które planowały
inwestycje w gminie, jednakże z różnych przyczyn nie zrealizowały ich.
Dodatkowo, dla uzyskania szerszej wiedzy na temat procesów zachodzących w gminie, przeprowadzono wywiady z przedstawicielami szeroko pojętego zaplecza instytucjonalnego. Rozmawiano z byłym burmistrzem Niepołomic – Stanisławem Kracikiem, obecnym włodarzem miasta – Romanem Ptakiem, przedstawicielami policji, urzędu pracy, organów ochrony środowiska, pomocy społecznej, placówek kulturalnych, szkół ponadpodstawowych5, Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach, Nadleśnictwa Niepołomice,
Krakowskiego Parku Technologicznego i Małopolskich Parków Przemysłowych.
Istotnym elementem okazały się również wywiady dotyczące kwestii rozwoju infrastruktury technicznej na terenie gminy. W tej części badań rozmawiano z przedstawicielem gminnej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za tego rodzaju inwestycje
oraz kadrą kierowniczą Karpackiej Spółce Gazowniczej Oddział Zakład Gazowniczy
w Krakowie i Enion S.A.
Informacje niezbędne do przedstawienia szerszego kontekstu funkcjonowania stref
inwestycyjnych (parków przemysłowych, stref aktywności gospodarczej i in.) w Polsce
uzyskano w wyniku przeprowadzenia ankiety. W ramach systematycznej kwerendy prasowej, literaturowej i internetowej zidentyfikowano w Polsce 156 takich zorganizowanych i przynajmniej częściowo zinstytucjonalizowanych obszarów inwestycyjnych, do
których wysłano ankiety. Odpowiedzi udało się uzyskać od 65 spośród nich.
Trzeci kwestionariusz ankiety został skierowany do mieszkańców gminy, których
poproszono o opinie na temat rozwoju strefy. Badania obejmujące ponad 460 osób zostały zrealizowane przez Paulinę Krzeszowską i wykorzystane w jej rozprawie magisterskiej przygotowanej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Ze strony
Instytutu Rozwoju Miast opracowanie wyników badań wspierał Karol Janas.

Układ pracy
Opracowanie podzielono na trzy części i dwanaście rozdziałów oraz podsumowanie. Część pierwsza pt. Polityka proinwestycyjna jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gmin składa się z dwóch rozdziałów i omawia uwarunkowania narzędzi
samorządów lokalnych umożliwiające zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej gmin.
Rozdział pierwszy pt. Czynniki sukcesu polityki proinwestycyjnej syntetycznie omawia
najważniejsze elementy polityki proinwestycyjnej. W rozdziale drugim pt. Strefy inwestycyjne i obszary aktywności gospodarczej w Polsce przedstawiono w zarysie problematykę rozwoju stref inwestycyjnych w Polsce po 1990 roku, w tym także specjalnych
stref ekonomicznych.
Część druga pt. Rozwój i polityka proinwestycyjna Niepołomic w latach 1990–2010
pokazuje Niepołomice jako część Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz rela5

Są to: Zespół Szkół nr 2 w Niepołomicach oraz Zespół Szkół im Ojca Świętego w Niepołomicach,
składający się z liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego uzupełniającego oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
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cjonuje podejmowane w tym okresie działania proinwestycyjne i historię napływu do
gminy nowych firm. W rozdziale trzecim pt. Gmina Niepołomice na tle województwa
małopolskiego przedstawiono procesy rozwoju gminy i miasta Niepołomice w porównaniu z podobnej wielkości i rangi ośrodkami miejskimi w Małopolsce. Czwarty rozdział pt. Powstanie i rozwój strefy inwestycyjnej w Niepołomicach omawia poszczególne
etapy związane z rozwojem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej w kontekście napływu
nowych firm. W tej części opracowania zarysowano sytuację lokalnej gospodarki pod
koniec lat 80-tych oraz przeanalizowano zachodzące w pierwszych latach transformacji
zjawiska kryzysowe. Następnie przedstawiono historię pozyskiwania przez gminę inwestorów, poczynając od zagospodarowania terenów poprzemysłowych, a kończąc na
otwarciu pod inwestycję ponad 500 ha nowych terenów. Rozdział piąty pt. Inwestycje
zagraniczne w gminie Niepołomice przedstawia skalę i charakter inwestycji zagranicznych w Niepołomicach. W szóstym rozdziale pt. Zaangażowanie gminy w rozwój strefy
inwestycyjnej – od wiosłowania do sterowania skoncentrowano się na działaniach władz
lokalnych i roli, jaką odegrały one w procesie tworzenia ofert inwestycyjnych i obsługi
zainteresowanych nimi przedsiębiorców. Szczególną uwagę zwrócono na ewolucję podejścia władz lokalnych, które w latach 90-tych większość działań realizowały swoimi
siłami, a w kolejnej dekadzie intensywnie rozwinęły system partnerstw, umożliwiający
zwiększenie skali aktywności proinwestycyjnej. W rozdziale siódmym pt. Budowa proinwestycyjnego wizerunku gminy przedstawiono szerokie spektrum aktywności promocyjnych podejmowanych przez niepołomickie władze samorządowe.
Część trzecia pt. Skutki inwestycji pokazuje oddziaływanie będące rezultatem koncentracji wielu nowych działalności gospodarczych na terenie niewielkich Niepołomic.
Ósmy rozdział pt. Wpływ nowych inwestycji na rynek pracy omawia oddziaływanie
firm funkcjonujących w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej na lokalny rynek pracy,
uwzględniając zarówno zagadnienia ilościowe (liczba miejsc pracy, bezrobocie, wynagrodzenia), jak i jakościowe (bezpieczeństwo pracy i in.). W dziewiątym rozdziale pt.
Efekty mnożnikowe funkcjonowania firm na terenie gminy Niepołomice dzięki wykorzystaniu modeli mikroekonomicznych i powiązaniu ich z geograficzną skalą analizowanego zjawiska obliczono liczbę nowych miejsc pracy powstałych wskutek działalności
firm z terenu strefy przemysłowej w Małopolsce oraz kraju. Rozdział dziesiąty pt. Zakorzenienie firm w gminie Niepołomice omawia trwałość inwestycji oraz ryzyko relokacji
niepołomickich firm. W rozdziale jedenastym pt. Środowisko przyrodnicze Niepołomic
w kontekście rozwoju gminy starano się uchwycić presję, jaką duża koncentracja działalności gospodarczej, głównie przemysłowej, wywiera na środowisko przyrodnicze gminy, w tym niezwykle cenny obszar Puszczy Niepołomickiej. W rozdziale dwunastym
pt. Mieszkańcy gminy Niepołomice wobec uprzemysłowienia przedstawiono stosunek
mieszkańców gminy do przemian zachodzących w związku z napływem i rozwojem
coraz większej liczby zakładów produkcyjnych. Opracowanie kończy rozdział Podsumowanie – wnioski dla władz lokalnych, w którym w sposób syntetyczny przedstawiono
historię i źródła niepołomickiego sukcesu, a także omówiono najważniejsze skutki związane z funkcjonowaniem w gminie nowych firm.

Część I.
Polityka proinwestycyjna jako czynnik
podnoszenia konkurencyjności gmin

1. Czynniki sukcesu polityki proinwestycyjnej
Wojciech Jarczewski

Władze lokalne w procesie pozyskiwania inwestycji
Działania proinwestycyjne władz lokalnych – ich intensywność, charakter
oraz cel – wpływają na atrakcyjność inwestycyjną i pozycję konkurencyjną gminy
(Dziemianowicz 2008). Znaczenie działań samorządów gminnych jest większe niż wynikałoby to z prostej analizy ich kompetencji i możliwości. Inwestorzy – poszukując lokalizacji – nie mają bowiem do wyboru zbyt wielu atrakcyjnych miejsc. Na przykładzie
analizy działań gmin małopolskich można oceniać, że często opisywana w literaturze
konkurencja między miejscami (np. Klasik 1999; Komorowski 2000; Rainisto 2003)
nie jest jeszcze w Polsce powszechnym zjawiskiem i dotyczy tylko niektórych gmin
proinwestycyjnych. W Małopolsce nie więcej niż 30–40 gmin spośród 182 (15–20%)
prowadzi jakiekolwiek działania proinwestycyjne, a dużą aktywność proinwestycyjną
wykazuje mniej niż 20 gmin (10%) (Jarczewski 2007). Podobnie wygląda sytuacja w innych regionach kraju i przedsiębiorcy muszą wybierać tylko między gminami, w których władze lokalne wykazały się wystarczającą aktywnością proinwestycyjną.
Gminy, zwłaszcza małe i średnie, których władze nie prowadzą działań proinwestycyjnych, są w dużej mierze zamknięte na napływ nowych firm i w większości
przypadków nie są włączane do listy rozpatrywanych miejsc, nawet jeśli obiektywnie
istnieją tam dobre warunki do prowadzenia danej działalności. Jeżeli do gmin charakteryzujących się teoretycznie bardzo wysoką atrakcyjnością inwestycyjną – bez aktywnych działań władz lokalnych – napływa niewielu nowych inwestorów, to w przypadku
gmin nieco mniej atrakcyjnych – bez nadzwyczajnego zaangażowania lokalnych administracji – pojawienie się poważnych inwestorów jest bardzo mało prawdopodobne.
Źródłem niepowodzeń w polityce miejskiej są zarówno uwarunkowania strukturalne,
jak i brak odpowiedniej polityki (Elkin 1987).
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W metropoliach znaczenie działań władz lokalnych w procesie pozyskiwania
inwestorów jest znacznie mniejsze – inwestorzy lokują się tam nawet bez wsparcia
samorządów. Zasadnicze znaczenie ma duża liczba silnych podmiotów, które mogą samodzielnie lub w różnego rodzaju koalicjach realizować swoje cele. Niektórzy inwestorzy
są zdeterminowani, by ulokować się w dużym mieście i pozytywne lub negatywne działania samorządu nie mają większego wpływu na podjęcie tej decyzji. Należy więc zgodzić
się z W. Dziemianowiczem i B. Jałowieckim (2004, s. 10), którzy twierdzą, że „wielki potencjał skupiony w metropoliach staje się głównym czynnikiem lokalizacji”. W przypadku
polskich metropolii (Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa) napływ nowych inwestorów,
prowadzących działalność gospodarczą np. w szeroko pojętych usługach, jest niejako
naturalnym, kolejnym etapem rozwoju w okresie zmniejszania się roli przemysłu w gospodarce. Napływ takich działalności jest możliwy dzięki dobrym uczelniom wyższym
i wielu wykwalifikowanym absolwentom, atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, potencjałowi
powierzchni biurowych i innym cechom. Te cenne dla inwestorów korzyści aglomeracji są
wynikiem wieloletniego procesu kumulacyjnego wzrostu (Jackowski 2004).
Przedstawione zależności można wyjaśniać także na gruncie koncepcji reżimu
miejskiego (Sagan 2000). W metropoliach lokalne koalicje (reżimy miejskie) są na tyle
silne, że kumulują potężne zasoby i stabilizują kierunek rozwoju, uniemożliwiając zbyt
radykalne zmiany i korygując wiele skutków nieudolności władz. W małych gminach
władze lokalne są aktorem ważnym, często najważniejszym, i ich energiczne działania
umożliwiają zawiązywanie nowych, wręcz rewolucyjnych koalicji i wyznaczenie nowych kierunków działań. Brak takiej aktywności często uniemożliwia rozwój.
Przedsiębiorstwa szukające miejsca dla swojej działalności kierują się zasadą maksymalizacji zysków i minimalizacji ryzyka (Investment… 2004; World investement…
2004). Celem gmin, chcących aktywnie przyciągać nowe firmy, jest więc stwarzanie warunków pozwalających na możliwie najłatwiejsze rozpoczęcie i prowadzenie
działalności gospodarczej. Profesjonalizm, rzeczywista wola rozwiązywania pojawiających się problemów, a także wsparcie w negocjacjach z podmiotami niezależnymi od
gminy pozwalają częściowo zmniejszyć ryzyko inwestowania w danym miejscu.

Elementy polityki proinwestycyjnej gmin
Pierwszą fazą każdej polityki jest określenie celów – odpowiedź na pytanie, co się
chce osiągnąć (Regulski 1984). T. Markowski (1999) podkreśla zasadnicze znaczenie
etapu wyznaczania celów w prowadzeniu skutecznej polityki. Najważniejszym czynnikiem, który musi zostać wypracowany w gminie i którego nie da się zastąpić ani
„importować”, jest wizja proinwestycyjna oraz chęć jej wdrażania przez władze
lokalne. Wyartykułowanie potrzeby pozyskania nowych inwestorów oraz zasadnicza
koncepcja „jak to zrobić” to podstawowa siła napędzająca dalsze działania. Brakującą
wiedzę można uzupełnić, środki można pozyskać z funduszy pomocowych i pożyczek,
a także z budżetu gminy. Chęć podjęcia działań i wizja proinwestycyjna muszą natomiast pochodzić od przedstawicieli władz lokalnych.
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Warunkiem umożliwiającym prowadzenie skutecznych działań proinwestycyjnych i pozyskanie nowych przedsiębiorstw jest utrzymanie poparcia wyborców
przez co najmniej dwie kadencje. Ciągłość władzy jest jednym z istotnych czynników
sukcesu lokalnego w Polsce. Osiem lat to najkrótszy okres pozwalający na sformułowanie wizji, jej zoperacjonalizowanie, przygotowanie oferty, promocję i przeprowadzenie
negocjacji z licznymi potencjalnymi inwestorami. Choć ciągłość władzy w gminie nie
jest gwarancją prowadzenia działań proinwestycyjnych, to jej brak skutecznie uniemożliwia rozwinięcie aktywności na szerszą skalę. Ciągłość władzy nie jest równoznaczna
z ciągłością działań proinwestycyjnych. W jednych gminach nowy wójt, burmistrz lub
prezydent przyspiesza napływ nowych inwestorów, a w innych – znacznie spowalnia ten
proces. Zdarza się też, że nowe władze kontynuują i twórczo rozwijają działania swoich
poprzedników, nawet jeżeli przejęły władzę kontestując ich dokonania.
W celu pozyskania nowych firm samorządy gminne wykorzystują cały system różnego rodzaju działań, którego skuteczność jest w dużej mierze uzależniona
od odpowiedniego planowania. Zazwyczaj planowanie proinwestycyjne w oficjalnych
dokumentach programowych gmin jest opracowane na stosunkowo niskim poziomie,
szczególnie w jednostkach małych i średnich (Jarczewski 2007). Oficjalnie zatwierdzonego planu działań proinwestycyjnych nie mają nie tylko te gminy, w których pozyskiwanie nowych firm nie jest ważnym celem, ale także te, które są liderami w pozyskiwaniu nowych inwestorów. Najczęściej strategia proinwestycyjna to kilka zdań, wyrażających oczekiwanie na nowych inwestorów w gminie bez szczegółowej operacjonalizacji
wyznaczonych celów. Do wyjątków należą gminy szczegółowo programujące swoje
działania proinwestycyjne i planujące adekwatne do tego środki. W małych i średnich
gminach zapisy w strategiach proinwestycyjnych są bardzo silnie związane z przekonaniami osób zajmujących najwyższe stanowiska we władzach lokalnych – często samego
wójta lub burmistrza, który wymyśla, wdraża i kontroluje całość polityki proinwestycyjnej. Dobrych oficjalnych planów działań proinwestycyjnych często nie mają nawet
metropolie. W tak dużych miastach prowadzenie skutecznych działań proinwestycyjnych bez posiadania szczegółowego planu wydaje się jednak bardzo trudne. W małych
i średnich gminach do programowania skutecznych działań proinwestycyjnych wystarczy dobry strateg. W metropoliach niezbędna jest strategia.
Gminy proinwestycyjne można zaliczyć do organizacji uczących się (learning
organizations), zgodnie z definicją, którą proponuje P. Senge (2006). Wdrażając poszczególne działania proinwestycyjne, samorządy potrafią uczyć się na własnych błędach i sukcesach, a także wykazują zdolność rozumienia problemów i wyzwań oraz gotowość do adaptowania się do zmiennych warunków. Istnieje wyraźny związek między
doświadczeniem proinwestycyjnym a skalą i jakością prowadzonych działań. Pierwsze
oferty inwestycyjne gminy przygotowują najczęściej z wykorzystaniem gruntów komunalnych. Z czasem, po wyczerpaniu się prostych rezerw, wykorzystywane są coraz droższe i bardziej skomplikowane narzędzia pozyskiwania gruntów, jak np. wykup, wymiana
gruntów, tworzenie spółek właścicieli działek, manipulacja planami zagospodarowania
przestrzennego w celu pozyskania nieruchomości, a nawet oferowanie nieruchomości
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prywatnych. Z czasem zmienia się także skala działania. Niepołomice i podwrocławskie
Kobierzyce już w pierwszej połowie lat 90-tych skutecznie pozyskiwały inwestorów na
kilku- i kilkunastohektarowe działki. Jednak dopiero po dziesięciu latach doświadczeń
przygotowano w tych gminach oferty dla bardzo dużych inwestorów (150–250 ha). Co
więcej, każda z tych gmin, zaczynając pozyskiwanie największych firm, początkowo
ponosiła porażki i dopiero drugi (Niepołomice – fabryka ciężarówek MAN) lub trzeci
(Kobierzyce – LG oraz poddostawcy) inwestor zadowolił się przedstawioną mu, ciągle
udoskonalaną ofertą.
Podobny proces uczenia się gmin zaobserwowano w przypadku działań promocyjnych. Gminy z małym doświadczeniem w pozyskiwaniu inwestorów wykorzystują głównie proste narzędzia promocji bezpośredniej (reklama, dystrybucja materiałów
promocyjnych). Samorządy, które od lat skutecznie przyciągają nowe firmy, często rezygnują z wykorzystania tych narzędzi promocji bezpośredniej lub ograniczają je do minimum, a starają się promować za pośrednictwem znacznie skuteczniejszych i tańszych,
ich zdaniem, różnego rodzaju firm i instytucji.
Umiejętność prowadzenia negocjacji, obsługi procesu inwestycyjnego oraz
sprawowania opieki poinwestycyjnej jest także silnie uzależniona od doświadczenia
poszczególnych samorządów. Gminy wykazujące zainteresowanie pozyskiwaniem inwestorów wytyczają pewne procedury oraz odpowiedzialne za ich realizację osoby. Ten
system jest następnie udoskonalany dzięki doświadczeniom nabywanym wraz z obsługą
kolejnych inwestorów. Doświadczenia związane z negocjacjami pozwalają urzędnikom
coraz lepiej rozumieć oczekiwania przedstawicieli firm z krajów odległych od Polski
geograficznie i kulturowo, a także polepszać postrzeganie przedstawianych ofert (np.
kierując inwestora do proponowanej nieruchomości najlepszą, a nie najkrótszą drogą
czy przedstawiając najpierw słabsze, a potem lepsze oferty).
Przygotowanie nieruchomości – najczęściej niezabudowanej działki, posiadającej plan zagospodarowania przestrzennego oraz infrastrukturę techniczną i drogę – to podstawowe działanie ułatwiające napływ do gmin nowych firm. Inwestorzy
najchętniej wybierają nieruchomości będące własnością gmin oraz grunty, których stan
prawny jest uregulowany, sprawdzony i niebudzący żadnych wątpliwości. Obecnie niewiele gmin posiada w swoich zasobach atrakcyjne nieruchomości, które może oferować
inwestorom. Władze lokalne stosują kilka metod pozyskania działek przeznaczanych
później dla inwestorów: wykup, zamiana, komunalizacja, przejęcie za długi. Coraz częściej przygotowywane są dla inwestorów – w porozumieniu z właścicielami – działki
prywatne. Władze lokalne starają się pomagać w uregulowaniu stanów prawnych oraz
wywierają presję, szczególnie finansową, skłaniając właścicieli do sprzedaży swoich
nieruchomości inwestorom. Cechą charakteryzującą dobre oferty inwestycyjne są aktualne plany zagospodarowania przestrzennego. Bardzo duże znaczenie ma także odpowiednie uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną, w tym doprowadzenie drogi
dojazdowej. Wiele gmin oferuje inwestorom zwolnienia w podatku od nieruchomości.
Skuteczność tej zachęty jest problematyczna, a utracenie dochodów może w istotny
sposób spowalniać rozwój gminy, w tym np. utrudniać pozyskiwanie środków pomo-
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cowych. Na nieudzielanie zwolnień od podatku od nieruchomości decydują się jednak
tylko gminy bardzo atrakcyjne w oczach inwestorów i pewne swojej pozycji.
Promocja pośrednia, prowadzona przez różnego rodzaju firmy i instytucje,
jest skuteczniejsza i tańsza niż promocja bezpośrednia. Promocja pośrednia jest prowadzona przez takie podmioty, jak: PAIiIZ, RCOI i inne regionalne i lokalne instytucje
rozwoju, wydziały ekonomiczno-handlowe ambasad polskich za granicą i zagranicznych
w Polsce, wyspecjalizowane firmy konsultingowe, duże biura pośrednictwa nieruchomości, organizacje samorządu przedsiębiorców, zarządy SSE. Promocja bezpośrednia
jest zazwyczaj oceniana jako znacznie mniej skuteczna i, z niewielkimi wyjątkami (np.
własne strony WWW), droga. Część gmin, posiadających wieloletnie doświadczenie
w pozyskiwaniu inwestorów, ogranicza do minimum lub zupełnie rezygnuje z reklamy,
udziału w targach inwestycyjnych czy organizacji misji inwestycyjnych. Drogim i trudnym, ale ocenianym jako skuteczne, narzędziem promocji jest marketing bezpośredni,
polegający na docieraniu z ofertą do potencjalnych inwestorów.
W części gmin lokalizacja pierwszego dużego inwestora była czynnikiem przyspieszającym napływ kolejnych. Opinie przedsiębiorców funkcjonujących już w gminie są ważne dla innych inwestorów przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych. Gminy
chcą być „odkryte” przez renomowaną firmę, zdolną do nadania miejscu niematerialnej,
dodatkowej wartości – proinwestycyjnego wizerunku.
Elementem istotnie wspomagającym władze lokalne w pozyskiwaniu nowych
firm okazują się w polskich warunkach specjalne strefy ekonomiczne. Ten instrument od momentu jego utworzenia w 1995 roku przekształcił się z narzędzia wspomagającego rozwój regionalny w narzędzie pomocy publicznej dla średnich i dużych
inwestorów. Obszary inwestycyjne w ramach którejś z czternastu stref posiada na swoim
terenie już kilkaset gmin. Liczba ta ostatnio szybko się zwiększała. Objęcie obszarów
inwestycyjnych w gminie ulgami SSE jest silnie uzależnione od aktywności władz lokalnych.
Przygotowanie oferty, a następnie profesjonalna promocja umożliwiają gminie znalezienie się na obszernej liście lokalizacji rozpatrywanych przez inwestorów.
Od umiejętności prowadzenia negocjacji i obsługi inwestora w trakcie procesu lokalizacyjnego w pewnym stopniu zależy, którą gminę zdecyduje się on wybrać. Profesjonalna obsługa, pozytywne nastawienie, otwartość na współpracę i zrozumienie potrzeb
inwestora – to niewątpliwie czynniki sprzyjające lokalizacji w danej gminie. Znaczenie
profesjonalnej obsługi w Polsce jest większe niż wynikałoby to z badań czynników lokalizacji firm. Bezzwłoczne dostarczanie wymaganych dokumentów, „szybka ścieżka”
administracyjna oraz elastyczność w prowadzaniu negocjacji inwestorzy traktują najczęściej jako warunki normalne. Ci, którzy spotykają się w gminie z arogancją, brakiem
profesjonalizmu, nieterminowością, niedyskrecją czy oczekiwaniem łapówek, jeśli mają
takie możliwości – rezygnują z prowadzenia rozmów i dana gmina nie jest w dalszych
etapach brana pod uwagę. Problemy związane z nieodpowiednim nastawieniem władz
lokalnych mogą zdyskwalifikować i uniemożliwić poważne rozpatrywanie nawet atrakcyjnych ofert. Kiedy zaledwie kilka procent gmin w danym momencie aktywnie wal-
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czy o inwestorów, połączenie dobrze przygotowanej oferty z profesjonalną obsługą jest
sytuacją stosunkowo rzadką. Przyjazny stosunek władz lokalnych i sprawna obsługa
w trakcie procesu inwestycyjnego oraz po rozpoczęciu działalności gospodarczej są jedną z najlepszych metod budowy pozytywnego wizerunku gminy proinwestycyjnej.
Nawet najlepiej zorganizowany system pozyskiwania inwestorów w gminie
znacznie częściej ponosi porażki niż odnosi sukcesy. Nawet w gminach będących
liderami w pozyskiwaniu inwestorów lokuje się najwyżej jeden spośród dziesięciu inwestorów rozpoczynających poważne negocjacje. Jeżeli gminie udaje się utrzymywać taki
wynik, to jest on uważany za sukces. Trudno wskazać, które działania są mniej, a które
bardziej ważne. Władze lokalne, chcąc sprzyjać nowym inwestorom, muszą wdrażać
zróżnicowany system działań. Odpowiednie nieruchomości – szczególnie działki – to
element, bez którego nie ma możliwości pozyskania nowych firm. Ale nawet posiadając
dobre grunty, a nie promując ich, można latami bezskutecznie czekać na inwestora. Objęcie tych terenów SSE jest ważnym czynnikiem przyciągania przedsiębiorców, ale są
też takie gminy, które od lat doskonale radzą sobie bez tego ułatwienia. Niemałe znaczenie dla ostatecznego sukcesu w pozyskiwaniu nowych firm ma sam proces negocjacji,
a pozyskanie kolejnych firm jest znacznie łatwiejsze, jeżeli pierwszy poważny inwestor
będzie wystawiał gminie pozytywną opinię. Opinii nie wyrabia się jednak na podstawie
pojedynczych działań, lecz po wielu zróżnicowanych kontaktach i formach współpracy.
Nie mówimy więc o bardziej i mniej skutecznych działaniach proinwestycyjnych,
ale o lepszych i gorszych systemach proinwestycyjnych.

2. Strefy inwestycyjne i obszary aktywności
gospodarczej w Polsce
Maciej Huculak

Szeroko rozumiane strefy inwestycyjne (przemysłowe, aktywności gospodarczej,
przedsiębiorczości i in.) już od początku lat 90-tych stały się dla aktywnych samorządów narzędziem wspierania rozwoju gospodarczego gmin. Strefy inwestycyjne w polskich warunkach to najczęściej stosunkowo zwarte obszary poprzemysłowe lub niezagospodarowane6 (nierzadko i jedne i drugie), wyznaczane pod działalność gospodarczą.
Głównym animatorem i promotorem tworzenia takich stref są najczęściej samorządy
lokalne, starające się rozbudowywać infrastrukturę techniczną, obejmować tereny strefy
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz przyciągać inwestorów do
gminy wykorzystując do tego celu wiele narzędzi z zakresu promocji gminy. Właściciele
nieruchomości znajdujących się w ramach stref inwestycyjnych często są zachęcani do
ich sprzedaży firmom zainteresowanym inwestycjami. W początkowym okresie rozwoju
strefy inwestycyjne były najczęściej wyznaczane w oparciu o nieruchomości komunalne
lub znajdujące się w zasobie publicznym. W kolejnych latach, w miarę wyczerpywania się
tych terenów, nastąpiło poszerzenie ofert również o działki należące do osób prywatnych.
Szczególnym typem stref inwestycyjnych są parki technologiczne, nastawione na przyciąganie firm z branż tzw. średnich i wysokich technologii. Wiele stref inwestycyjnych rozwija się we współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Objęcie statusem SSE
terenów w strefie przemysłowej stanowi element podwyższający ich atrakcyjność przez
zaoferowanie inwestorom wielu dodatkowych korzyści. Oferta taka to element wsparcia
najważniejszych z punktu widzenia gminy czy nawet całego regionu nowych inwestycji.
W niniejszym rozdziale zaprezentowano doświadczenia związane z rozwojem stref
inwestycyjnych w Polsce, zarówno tych objętych preferencjami podatkowymi w ramach
SSE, jak i tych działających bez takich udogodnień.
6

Najczęściej ekstensywnie wykorzystywane w kierunku rolnym jako pastwiska lub będące nieużytkami.
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Strefy inwestycyjne
Ze względu na wzajemne przenikanie się wspomnianych we wprowadzeniu typów
wspierania oferty inwestycyjnej konieczne jest określenie pojęcia strefa inwestycyjna.
Autor rozumie je jako stosunkowo zwarty, wydzielony, zarządzany oraz zoperacjonalizowany w dokumentach programowych samorządów różnego szczebla teren przeznaczony pod nowe inwestycje. Tak rozumiane obszary powstawały w polskich miastach
i gminach już w pierwszych latach transformacji społeczno-gospodarczej. Proces ten
był początkowo powolny i dotyczył niewielkiej liczby najbardziej aktywnych gmin,
w szczególności tych najdogodniej położonych, np. przy trasach wylotowych z dużych
ośrodków miejskich szczebla wojewódzkiego. Gwałtowny rozwój liczby różnego rodzaju stref inwestycyjnych w Polsce zbiegł się w czasie z intensyfikacją procesów geograficznego rozpraszania się Specjalnych Stref Ekonomicznych.
Zasadnicze znaczenie, z legislacyjnego punktu widzenia, miała tu ustawa z dnia 29
sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy
o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców7.
To właśnie w niej po raz pierwszy wprowadzono do polskiego systemu prawnego definicję parku przemysłowego oraz technologicznego. Wprowadzone regulacje prawne
wydawały się kłaść nacisk na park przemysłowy jako instrument pobudzający zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i w konsekwencji ponowne wykorzystanie zarówno istniejącej infrastruktury technicznej, jak i zasobów ludzkich. Park przemysłowy
został zdefiniowany jako:
zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co
najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której
jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom,
w szczególności małym i średnim.
Brak ustalenia wartości granicznych parametrów wymienionych w powyższej definicji doprowadził w rezultacie do bardzo dowolnej interpretacji tego elementu przez
podmioty tworzące parki przemysłowe oraz technologiczne. W związku z powyższym,
ze względu na preferencje nowych inwestorów, wielkość terenów poprzemysłowych
wymienionych w ustawie była w praktyce w wielu przypadkach minimalizowana.
Chcąc uchwycić skalę funkcjonowania stref inwestycyjnych w Polsce, niezbędna okazała się ich identyfikacja w toku badań bezpośrednich. Brak jest bowiem – za
wyjątkiem obszarów objętych zwolnieniami podatkowymi w ramach SSE oraz parków
technologicznych – pełniejszej statystyki dla takich obszarów. Badania przeprowadzono
dwuetapowo:
7

Dziennik Ustaw z dnia 12 września 2003 roku, nr 159, poz. 1537.
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w pierwszym etapie na podstawie badań literaturowych oraz szeroko zakrojonej kwerendy prasowej i internetowej zidentyfikowano ponad 180 stref inwestycyjnych, funkcjonujących na terenie ponad 150 gmin
– w drugim etapie do jednostki zarządzającej każdą z tych stref wysłano ankietę
z prośbą o udzielenie podstawowych informacji.
W rezultacie uzyskano szczegółowe informacje o 74 różnych strefach inwestycyjnych. W badaniu pominięto – poza szczególnymi przypadkami – specjalne strefy ekonomiczne, które stały się przedmiotem innego postępowania badawczego, oraz inkubatory
przedsiębiorczości. Na tym etapie badań nie brano pod uwagę obszarów SSE, które
w całości były objęte uprzywilejowanym statusem. W przypadku inkubatorów przedsiębiorczości wyjątek zrobiono dla Białogardzkiego Inkubatora Technologicznego, którego
powierzchnia oraz charakter prowadzonej działalności pozwoliły sklasyfikować go jako
de facto strefę inwestycyjną. Podstawową zasadą przyjętą w trakcie badań było kryterium funkcjonalne. Parki technologiczne potraktowano więc jako specyficzną formę
strefy inwestycyjnej8, co można uzasadnić tym, że przyciąganie nowych inwestorów jest
jednym z priorytetów parków technologicznych w Polsce (Matusiak red. 2009). W analizie uwzględniono także niewielką liczbę parków powstających. Nie brano natomiast
pod uwagę stref, które nie wykroczyły poza wstępną fazę koncepcji, tj. nie uchwalono
dla ich obszaru planu zagospodarowania, bądź też w wypełnionej ankiecie wyraźne zaznaczono, że dana strefa jest wyłącznie w sferze planów.
Ankieta będąca podstawą badania zawierała pytania dotyczące podmiotu zarządzającego strefą, roku powstania, rodzaju pierwotnego zagospodarowania terenu, etapu
rozwoju, powierzchni, liczby funkcjonujących na terenie strefy podmiotów gospodarczych wraz z orientacyjną wielkością zatrudnienia i in. Zebrane informacje uzupełniono
danymi z raportu nad ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, przedstawiającego stan na połowę 2009 roku (Matusiak red. 2009), oraz szeroko zakrojoną kwerendą prasową i internetową.
W rezultacie tak zaprojektowanych i przeprowadzonych badań udało się przybliżyć aktualny stan rozwoju różnego rodzaju stref inwestycyjnych, działających poza
strukturami SSE. W wyniku przeprowadzonego w latach 2009–2010 postępowania zidentyfikowano na terenie kraju ponad 150 inicjatyw o charakterze parku przemysłowego/strefy aktywności gospodarczej/inwestycyjnej9. Funkcjonowały one na terenach
155 gmin i 129 powiatów. Na tereny wiejskie przypadało 27 lokalizacji w ramach stref
inwestycyjnych, na obszary w granicach miast – 149. Ich łączna powierzchnia wyniosła
8

9

Nota bene, odwracając tok rozumowania, można z powodzeniem potraktować strefy aktywności
gospodarczej de facto jako parki technologiczne. Z wieloletnich doświadczeń autora nad badaniami stref inwestycyjnych w Polsce wynika bowiem, że zdecydowana większość inwestycji na
takich terenach charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności i wdrażaniem najnowocześniejszych istniejących w danym momencie rozwiązań technologicznych.
Bez Specjalnych Stref Ekonomicznych, wraz z inicjatywami w różnej fazie realizacji – od posiadających studium wykonalności po budowane.
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12,3 tys. ha. Na tym obszarze była skoncentrowana działalność co najmniej 1,7 tys. firm
zatrudniających blisko 45 tys. pracowników.
Analizując proces powstawania stref inwestycyjnych w Polsce należy pamiętać, że
rok powołania stref nie jest do końca kategorią ścisłą. Dla części inicjatyw tego rodzaju
oficjalny moment powstania parku/strefy inwestycyjnej był jedynie pewnym formalnym
etapem na drodze ich faktycznego rozwoju. Moment ten – zdaniem autora – jest jednak
istotny, gdyż stanowił swoistą operacjonalizację działań zmierzających do zagospodarowywania takich obszarów. Szczególne nasilenie zjawiska powstawania nowych stref
rozpoczyna się w 2003 roku, by w kolejnych latach osiągnąć liczbę kilkunastu nowych
stref rocznie, z maksimum w 2005 roku wynoszącym osiemnaście zidentyfikowanych
inicjatyw (ryc. 2.1.). Zdaniem autora, taki rozkład zjawiska należy wiązać z jednej strony ze wspominanymi już uwarunkowaniami o charakterze legislacyjnym i wynikającymi z nich nowymi możliwościami dofinansowywania przedsięwzięć o charakterze parków przemysłowych, z drugiej zaś, był to wynik rosnącego zainteresowania inwestorów
zagranicznych Polską w okresie zbliżonym do momentu jej przystąpienia do struktur
Wspólnoty Europejskiej.
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Ryc. 2.1. Strefy inwestycyjne w Polsce według okresu ich powstania do 2010 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Rozkład przestrzenny stref inwestycyjnych w Polsce wykazuje związek obszarów
koncentracji tego rodzaju przedsięwzięć ze stopą uprzemysłowienia poszczególnych regionów. Strefy inwestycyjne były najliczniej reprezentowane w województwie śląskim
i dolnośląskim (ryc. 2.2.), zauważalne skupiska znajdowały się także w województwie
małopolskim oraz kujawsko-pomorskim. Najniższą aktywnością władz samorządowych
w wykorzystaniu takiego narzędzia polityki proinwestycyjnej charakteryzowały się wo-
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jewództwa tzw. ściany wschodniej – za wyjątkiem zachodnich fragmentów województw
podkarpackiego i lubelskiego – oraz województwo opolskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie. Niewielkie natężenie zjawiska cechowało najlepiej rozwinięte regiony kraju, takie jak Mazowsze czy Wielkopolska (ryc. 2.2.).
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Ryc. 2.2. Rozmieszczenie stref inwestycyjnych w Polsce według okresu ich powstania.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Zdecydowana większość stref była zarządzana bezpośrednio przez organy gmin
(84 lokalizacje), pozostałe przez parki przemysłowe (52), różnego rodzaju agencje rozwoju lokalnego i regionalnego (21), duże przedsiębiorstwa przemysłowe (kilkanaście
stref) oraz – co ciekawe – starostwa powiatowe, które jak dotąd aktywnie włączyły się
w procesy powstania sześciu stref. Zaangażowanie samorządów terytorialnych średniego szczebla pokazuje, że mogą one w niektórych przypadkach pełnić funkcje uzupełniające i wspierające działania władz gminnych w zakresie stosowania polityki proinwestycyjnej. Należy także zwrócić uwagę, że najintensywniej zagospodarowane są obszary
zarządzane bezpośrednio przez firmy przemysłowe. Na niespelna 1 tys. ha stref skupiają
one ponad 270 firm i około 8 tys. pracowników.
W wyniku przeprowadzonych badań oszacowano także proporcję między strefami
obejmującymi tereny uprzednio zagospodarowane, a tymi, które wykorzystywały wyłącznie tereny zielone. Na trzy strefy, które w jakimkolwiek stopniu zagospodarowały
tereny pełniące wcześniej funkcje przemysłowe przypadała jedna typu greenfield. Proporcja ta, jakkolwiek wymagająca potwierdzenia w toku dokładniejszych badań, pozwala jednak stwierdzić, że gminom w znaczącym stopniu udało się powtórnie wykorzystać
potencjał związany z terenami poprzemysłowymi znajdującymi się na ich obszarze. Jest
to sytuacja odmienna od tendencji obserwowanych w przypadku specjalnych stref ekonomicznych, które powstawały najczęściej na terenach wcześniej niezainwestowanych
przemysłowo i przyciągnęły inwestycje typu greenfield, preferowane przede wszystkim
przez inwestorów zagranicznych (Domański 1999).
Zgromadzone informacje dotyczą przedsięwzięć o stosunkowo dużym stopniu
sformalizowania, tj. stref inwestycyjnych, które zostały nazwane, są przygotowane na
przyjęcie więcej niż jednego inwestora oraz są obecne w różnego rodzaju dokumentach
programowych. W wielu gminach istnieją obecnie obszary inwestycyjne, które nie uzyskały jeszcze takiego stopnia formalizacji, ale już posiadają odpowiednie plany zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie dotyczące powstających stref inwestycyjnych
sporządzone przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (WBU) na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (Zbiorcze
zestawienie… 2006) pokazuje, że ogólna powierzchnia terenów inwestycyjnych w porównaniu do danych zebranych w ramach badań ankietowych może różnić się blisko
dwukrotnie10. Badania WBU we Wrocławiu, opierające się na aktualnie obowiązujących
planach zagospodarowania przestrzennego, umożliwiły zidentyfikowanie na obszarze
samego tylko województwa dolnośląskiego 67 terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 9 tys. ha, z których większość była skoncentrowana w bezpośredniej bliskości
aglomeracji wrocławskiej. Inwentaryzacja przeprowadzona w ramach niniejszych badań wykazała istnienie na terenie województwa dolnośląskiego 32 stref inwestycyjnych
o łącznej powierzchni 3,8 tys. ha. Przykład ten pokazuje, że z punktu widzenia kształto10

Część inicjatyw zinwentaryzowanych w ramach zestawienia WBU we Wrocławiu znajdowała się
w początkowej fazie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego, bądź też, jak stwierdzono w toku badań własnych, została zarzucona przez samorządy.
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wania polityki rozwoju regionalnego, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym niezbędny jest ciągły monitoring przebiegu procesów planowania przestrzennego
na poziomie poszczególnych gmin.
Niepołomicka Strefa Inwestycyjna (NSI) wpisuje się w przedstawione powyżej tendencje, charakterystyczne dla większości stref przemysłowych w kraju. Mimo przewagi
obszarów typu greenfield, została częściowo zlokalizowana także na terenach uprzednio zainwestowanych (poprzemysłowych), co szczegółowo opisano w rozdziale trzecim. W procesie rozwoju NSI udało się ponownie zagospodarować m.in. tereny po garbarni, zakładach
produkcji materiałów budowlanych, zakładach wikliniarskich, restrukturyzowany obszar po
byłych Krakowskich Zakładach Drobiarskich, tereny bazy budowlanej Budostalu II czy filii
nowohuckiej mleczarni. Ponadto, analogicznie jak w przypadku części stref aktywności gospodarczej w kraju, także i część Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI) została objęta
statusem specjalnej strefy ekonomicznej w ramach SSE Krakowski Park Technologiczny.
Obejmowanie fragmentów terenów inwestycyjnych ulgami podatkowymi w ramach
jednej ze specjalnych stref ekonomicznych jest charakterystyczne dla największych stref
inwestycyjnych w Polsce. Podobne procesy zachodziły także m.in. w Puławskim Parku
Przemysłowym, Kutnowskim Parku Agro-Przemysłowym czy Strefie Aktywności Gospodarczej Sieroniowice w gminie Ujazd (województwo opolskie). Łącznie, spośród
siedmiu największych stref inwestycyjnych w Polsce zaledwie jedna nie miała w swoich
granicach obszarów objętych statusem SSE (Zał. 2.). W przypadku stref o wielkości do
200 ha powyższa prawidłowość nie jest już tak widoczna. Należy podkreślić, że pozycja
strefy niepołomickiej wśród analizowanych obszarów jest szczególna ze względu na
wielkość zatrudnienia w firmach funkcjonujących na jej obszarze. Z zatrudnieniem na
poziomie 4,6 tys. osób jest ona na tej liście liderem. NSI wraz ze strefą inwestycyjną
w Goleniowie oraz Bełchatowsko-Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym należy bez wątpienia zaliczyć do stref dojrzałych, choć podlegających dalszym
procesom intensywnego zagospodarowywania.

Specjalne Strefy Ekonomiczne
Zasadniczym celem, który przyświecał ustawodawcy tworzącemu SSE w drugiej
połowie lat 90-tych, była redukcja negatywnych skutków przemian gospodarczych na
terenach problemowych, przede wszystkim w dotkniętych bezrobociem strukturalnym
ośrodkach przemysłowych o charakterze monokulturowym11. Znaczenie SSE wynikało
z faktu, że na skalę ogólnopolską stanowiły one do roku 2000 ważny i skuteczny element pobudzania rozwoju wybranych ośrodków miejskich. Następnie, od początku XXI
wieku stały się one z kolei ważnym elementem budowania atrakcyjności inwestycyjnej
wielu polskich miast i gmin, włączając się także w procesy rozwoju stref inwestycyjnych opisanych w poprzednim podrozdziale.
11

Co w istotnym stopniu wynikało z perspektywy „ojców” idei specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce, związanych z ośrodkiem mieleckim (więcej patrz Domański, Gwosdz [red.] 2005).
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Ryc. 2.3. Rozmieszczenie gmin, w których znajdują się podstrefy specjalnych stref
ekonomicznych na koniec 2009 roku.
źródło: opracowanie własne.
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Do końca 2009 roku na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej
inwestorzy ponieśli nakłady przekraczające 66 mld zł, tworząc blisko 151 tys. nowych
miejsc pracy i przyczyniając się do utrzymania ponad 57 tys. już istniejących. Te ostatnie
można z pewnym przybliżeniem uznać za odzwierciedlenie inwestycji typu brownfield.
Należy jednak pamiętać o powszechnej po roku 2000 praktyce polegającej na włączaniu
w struktury SSE terenów istniejących już zakładów planujących nowe inwestycje.
Wbrew pierwotnym założeniom, poza niewielką liczbą przykładów specjalne strefy ekonomiczne nie służą już przede wszystkim jako narzędzie przydatne w restrukturyzacji ośrodków przemysłowych. Zdecydowaną większość oferowanych obszarów
stanowią tereny typu greenfield, co stanowi odpowiedź na preferencje inwestorów zagranicznych (Domański 1999).
Rozwój niepołomickiej podstrefy Krakowskiego Parku Technologicznego wpisuje
się w ogólne tendencje dotyczące struktury zainwestowanego kapitału w SSE w Polsce.
Branżą, której udział był szczególnie wysoki w SSE w Polsce w latach 2004–2008 był
sektor motoryzacyjny – jego udział w analizowanym okresie stopniowo spadał z poziomu ponad 40% do niespełna 30%. Spadek ten, przy rosnących udziałach innych branż,
należy uznać za korzystną tendencję dywersyfikacji inwestycji dokonywanych w SSE.

Wnioski
Strefy inwestycyjne to jedno z podstawowych narzędzi koncentrujących działalność
gospodarczą w Polsce po 1990 roku. Od połowy lat 90-tych ich tworzenie i rozwój zostało wsparte przez kilkanaście specjalnych stref ekonomicznych. Działając początkowo
w miastach przeżywających poważne trudności gospodarcze, specjalne strefy ekonomiczne
obejmowały swoimi ulgami obszary inwestycyjne atrakcyjne głównie dla średnich i dużych
inwestorów, w praktyce najczęściej zagranicznych. Od 2000 roku rozpoczął się proces
szybkiego rozpraszania (pączkowania) SSE, które swoimi ulgami zaczęły obejmować tereny inwestycyjne zainteresowanych nimi miast i gmin wiejskich. W praktyce SSE stały się
narzędziem zwiększania atrakcyjności ofert inwestycyjnych dzięki możliwości otrzymania
zwolnień podatkowych. Dobrze widać to na przykładzie największych stref inwestycyjnych w kraju, których większość zdecydowała się objąć część swojego obszaru tego rodzaju przywilejami. W 2009 roku podstrefy SSE działały w 303 gminach i obejmowały obszar
12,5 tys. ha (ryc. 2.3.). Inwestorzy, którzy zdecydowali się podjąć działalność gospodarczą
w ramach SSE, utworzyli 150 tys. miejsc pracy oraz przyczynili się do utrzymania 57 tys.
Niezależnie od SSE, już od początku lat 90-tych powstawały w Polsce strefy inwestycyjne, najczęściej zarządzane lub przynajmniej animowane przez samorządy lokalne.
W przypadku województwa małopolskiego przynajmniej kilka z nich miało swój początek w zakładach powstałych w PRL jako filie przedsiębiorstw krakowskich w wyniku
celowej polityki rozpraszania (dekoncentracji) działalności przemysłowej. W pierwszej
dekadzie samorządności (lata 1990–2000) tego rodzaju inicjatywy były podejmowane
przez gminy najbardziej zainteresowane pozyskiwaniem nowych firm i nie była to raczej
aktywność powszechna.

34

Maciej Huculak

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i pojawieniem się przeznaczonych na rozwój infrastruktury technicznej środków z regionalnych programów operacyjnych liczba nowych stref inwestycyjnych zaczęła gwałtowanie rosnąć. O ile w latach
1990–2000 zidentyfikowano 23 nowe strefy inwestycyjne, o tyle w latach 2000–2010
utworzono kolejnych 127. Tak szybki przyrost liczby i obszarów terenów inwestycyjnych oraz ich masowe wyposażanie w infrastrukturę techniczną stwarzają dobre podstawy do rozwoju działalności gospodarczej. Na terenie Polski w ponad 150 strefach
inwestycyjnych o sumarycznej powierzchni 12,3 tys. ha działało w latach 2009–2010
1,7 tys. firm zatrudniających 45 tys. osób. Jako pozytywne zjawisko należy ocenić fakt,
że 35% stref inwestycyjnych całkowicie lub częściowo powstało na terenach poprzemysłowych. Oznacza to, że strefy inwestycyjne stały się jednym z narzędzi ponownego
zagospodarowania terenów poprzemysłowych.
Obecnie wśród najlepiej rozwiniętych stref inwestycyjnych większość stanowią te
utworzone kilkanaście lat temu. Niepołomicka Strefa Inwestycyjna należy do najstarszych i najlepiej rozwiniętych obszarów tego typu w Polsce. 4,6 tys. nowych miejsc
pracy powstałych w tej strefie oraz 470 mln USD zainwestowanego kapitału stanowią
jeden z najlepszych wyników wśród przedsięwzięć tego typu w kraju.

Część II.
Rozwój i polityka proinwestycyjna
Niepołomic w latach 1990–2010

3. Niepołomice na tle województwa małopolskiego
Maciej Huculak

Ocena procesów rozwojowych zachodzących w Niepołomicach powinna być dokonana w szerszym kontekście – w odniesieniu do województwa małopolskiego, a także
w porównaniu z polskimi miastami o zbliżonej liczbie ludności i pełniącymi podobne
funkcje. W tej części opracowania, po przedstawieniu lokalizacji gminy na tle krajowych
szlaków komunikacyjnych, zdecydowano się na bardziej szczegółowe porównanie Niepołomic z innymi częściami Małopolski w ramach następujących zagadnień:
– procesy ludnościowe
– dochody własne gmin
– inwestycje zagraniczne.
Na podstawie tak wybranej problematyki podjęto próbę przedstawienia szczególnych,
w kontekście województwa małopolskiego, procesów w rozwoju gminy od 1990 roku.

Położenie Niepołomic na tle szlaków komunikacyjnych
Niepołomice są położone w bezpośredniej bliskości miasta Krakowa (ryc. 3.1.), co
umożliwia korzystanie z dogodnych połączeń komunikacyjnych, zarówno w zakresie
transportu drogowego, jak i kolejowego oraz lotniczego. Przez teren gminy przebiegają
równoleżnikowo jedne z najważniejszych szlaków komunikacyjnych kraju, takie jak autostrada A4, droga krajowa nr 4 (E40) czy linia kolejowa Zgorzelec – Medyka. Łącznie,
wszystkie wymienione szlaki tworzą oś transportową istotną z punktu widzenia rozwoju
regionu Polski Południowej12. W kontekście czynników lokalizacji średnich i dużych
firm (w tym międzynarodowych) szczególnie ważne jest bezpośrednie połączenie z systemem transportowym Europy Zachodniej za pośrednictwem autostrady A4 (ryc. 3.1.).
Trzon drogowej infrastruktury transportowej gminy Niepołomice stanowią dwie
drogi. Pierwsza to droga krajowa nr 75, łącząca Bochnię z Nową Hutą w Krakowie.
12

Tj. województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.
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Druga to droga wojewódzka nr 964, prowadząca od Wieliczki przez teren gminy Niepołomice do Ispiny, a następnie dalej, w kierunku Szczurowej.
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źródło: opracowanie własne.
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Pierwsza z wymienionych dróg pełni ważną funkcję bezpośredniego łącznika miasta i funkcjonującego w nim głównego obszaru Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej
z autostradą A4 przez połączenie z węzłem Szarów (gm. Kłaj). Druga odgrywa główną rolę z punktu widzenia ruchu lokalnego, przecinając obszar gminy na linii SW-NE
i m.in. łącząc Niepołomice z siedzibą władz powiatowych – Wieliczką.
W kontekście rozwoju Niepołomic ciągle niezagospodarowany pozostaje potencjał
związany z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej. Na terenie gminy znajdują się odcinki linii kolejowej nr 91 Kraków – Medyka oraz wykorzystywanej wyłącznie na potrzeby transportu towarowego linii nr 95 Mydlniki – Podłęże13. Obie linie mają
obecnie marginalne znaczenie dla rozwoju gminy, zarówno w zakresie ruchu pasażerskiego, jak i towarowego – są to tylko korytarze transportowe dla ruchu tranzytowego.
Wraz z nasilaniem się procesów suburbanizacji sołectw Podłęże i Staniątki oraz rozwoju
mieszkalnictwa w południowej części miasta Niepołomice możliwe i celowe wydaje się
wykorzystanie również tej formy transportu osobowego. Szczególnie istotną rolę może
w tym względzie odegrać Stacja Podłęże, uwzględniana w aktualnym planie rozwoju
krakowskiej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej jako stacja krańcowa sieci podstawowej.
W ramach tych planów zakłada się również wykorzystanie nieczynnego przystanku
osobowego Wisła-Podgrabie na linii nr 95 (Wstępne studium… 2007).
Mimo oddania do użytkowania w grudniu 2009 roku odcinka autostrady A4 Kraków
– Szarów istotnym problemem pozostaje stan głównej osi komunikacyjnej gminy, tj. drogi
wojewódzkiej nr 964. Szczególnie uciążliwe jest natężenie ruchu samochodowego14, związanego z pojazdami ciężarowymi, rosnące w wyniku rozwoju firm zlokalizowanych w
Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej (NSI). W latach 2000–2010 ruch samochodowy na
odcinku Niepołomice-Wieliczka wzrósł o 122%, przy czym natężenie ruchu samochodów
ciężarowych potroiło się, z wartości 615 pojazdów na dobę do 1877 pojazdów.
Mimo starań władz samorządowych nie doszło do budowy węzła autostradowego
w rejonie planowanego Punktu Obsługi Podróżnych Zakrzów na terenie gminy. Planowany przez władze lokalne w bezpośredniej bliskości strefy przemysłowej węzeł autostradowy miał w założeniu:
– skrócić czas dojazdu oraz odległość do Krakowa
– zmniejszyć natężenie ruchu na drogach lokalnych.
Obecnie nie ma realnej szansy na budowę nowego węzła autostradowego na terenie gminy. W rezultacie () priorytetowego charakteru nabiera planowane połączenia
Niepołomic z – będacą elementem wschodniej obwodnicy Krakowa – drogą ekspresową
S715. Należy zwrócić uwagę, że droga ta będzie wyprowadzać ruch towarowy związany
z funkcjonowaniem NSI, a także ruch z obszarów planowanej Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, położonej na zachód od Niepołomic. Jako korzystne należy ocenić
13

14
15

Linia powstała w latach 50-tych na potrzeby budowanego kombinatu metalurgicznego w Nowej
Hucie.
Które uległo zasadniczemu zwiększeniu w latach 2005-2010.
Mająca być także wschodnią obwodnicą Krakowa.
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położenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z punktu widzenia dostępności do portu
lotniczego Kraków-Balice; czas dojazdu do lotniska wynosi obecnie około 35 minut.
Analiza natężenia ruchu samochodowego w bezpośredniej bliskości Niepołomic, tj. na terenie północno-wschodniego zaplecza Krakowa, została przeprowadzona
w oparciu o wyniki Generalnych Pomiarów Ruchu z lat 2000–2010 dla dróg wojewódzkich i krajowych. Wyniki pomiarów ruchu dla roku 2005 dobrze ukazują uzupełniający
charakter DK75 w stosunku do głównych korytarzy drogowych, tj. DK4 i DK7. Średni dobowy ruch pojazdów samochodowych ogółem na tej drodze odpowiada w przybliżeniu 40% przeciętnych wartości notowanych dla DK4 i DK7 (Ryc. 3.2.). Sytuacja
przedstawia się podobnie w zakresie ruchu samochodów ciężarowych16. Jego natężenie
w 2010 roku kształtowało się w porównaniu do wybranych odcinków DK4 na poziomie
35%-44% odpowiadając z grubsza wartościom notowanym dla tego zjawiska na DK7
z Krakowa do granicy województwa. Natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 964,
łączącej Wieliczkę z Ispiną, wskazuje zróżnicowanie jej dwóch głównych odcinków pod
względem analizowanego zjawiska. Odcinek Niepołomice-Wieliczka charakteryzował
się natężeniem ruchu na poziomie ok. 70% wartości odpowiadających DK75, zarówno
dla ruchu pojazdów ogółem, jak i samochodów ciężarowych. Na drugi odcinek drogi
wojewódzkiej 964, znajdujący się na terenie gminy Niepołomice, tj. Niepołomice – Ispina, przypada natężenie ruchu kształtujące się na poziomie 50% wartości odcinka prowadzącego z Wieliczki do Niepołomic, co wyraźnie wskazuje na Wieliczkę jako drugi
po Krakowie kierunek ciążeń ośrodka miejskiego Niepołomic. Jednocześnie większość
ruchu na tym odcinku pozostaje domknięta w granicach gminy Niepołomice.
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że w latach 2000–2010 rozwój gospodarczy Niepołomic, w tym rozwój NSI w oparciu o nowe inwestycje, wpłynął w zauważalny sposób na natężenie ruchu na głównych szlakach drogowych przebiegających
przez teren gminy. Wyniki GPR z lat 2005-2010 wskazują na dualny charakter wyróżnionego w rozdziale 5 ostatniego etapu rozwoju NSI i kumulację efektów z nim związanych dopiero po uruchomieniu przez MAN niepołomickiego zakładu w 2006 roku
i kolejno następującego napływu wielu nowych inwestorów, zarówno krajowych, jak
i zagranicznych.

Procesy ludnościowe
W strukturze sieci miejskiej województwa małopolskiego Niepołomice odgrywają
rolę ośrodka trzeciego rzędu (Domański, Noworól 2010) (ryc. 3.2.). Należą do bezpośredniego zaplecza Krakowa, granicząc z nim przez rzekę Wisłę. Liczba mieszkańców
na poziomie około 9,1 tys. w 2008 roku lokowała je w grupie miast małych. Ośrodki
wyższego rzędu – Myślenice, Skawina, Wieliczka czy Bochnia – były od Niepołomic
około dwu-, a nawet trzykrotnie większe. Porównywalnym wielkościowo z Niepołomi16

Są to: lekkie samochody ciężarowe (dostawcze), samochody ciężarowe z przyczepą, samochody
ciężarowe bez przyczepy.
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cami ośrodkiem miejskim Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) są Krzeszowice, zaś mniejszymi o około 1/3 – Proszowice, Dobczyce i Sułkowice. Wyraźnie
mniejszą liczbą ludności charakteryzują się Słomniki (o około 50%), Skała, Alwernia
czy Świątniki Górne.
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źródło: opracowanie własne na podstawie wyników Generalnych Pomiarów Ruchu 2000 i 2005 w Krakowie.
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Ryc. 3.2. Natężenie ruchu samochodowego w północno-wschodniej części aglomeracji krakowskiej w 2010 roku.
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Z punktu widzenia dynamiki procesów ludnościowych zachodzących w ramach
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego miasto Niepołomice należy – wraz z Wieliczką – do jedynych ośrodków miejskich charakteryzujących się dodatnim saldem migracji
(ryc. 3.3.). Choć wskaźnik ten dotyczy większego obszaru gmin graniczących z Krakowem, to opisana powyżej zależność stanowi już o wyjątkowości obu miast i bez wątpienia świadczy o ich wysokiej atrakcyjności z punktu widzenia wyboru miejsca zamieszkania. W kolejnych latach można się spodziewać nasilania się procesów suburbanizacji,
zarówno w przypadku Wieliczki, jak i Niepołomic.

Saldo migracji
na 1000 mieszkańców
24

12

4
0

-9,5

Granica
województwa

Granice gmin i obszarów
miejskich i wiejskich
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0

12,5

25

50 km

Ryc. 3.3. Saldo migracji w województwie małopolskim w 2008 roku.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.

Miasto Niepołomice od samego początku okresu transformacji społeczno-gospodarczej charakteryzowało się więc wyraźnym pozytywnym trendem napływu ludności
na swój obszar. Tendencja ta uległa następnie wzmocnieniu wraz postępującymi procesami aktywizacji gospodarczej gminy. Skala i ciągłość tych procesów od dawna nie
znajdują analogii w procesach ludnościowych zachodzących w miastach dzisiejszego
województwa małopolskiego. Migracje stanowią bez wątpienia jeden najistotniejszych
czynników rozwoju demograficznego Niepołomic. Porównanie dynamiki przyrostu liczby ludności miast aglomeracji krakowskiej i Krakowa w latach 1996–2008 potwierdza
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niezwykle dynamiczny rozwój miasta, którego liczba ludności w ciągu 12 lat zwiększyła
się o ponad 20%, podczas gdy najbliższy jego konkurent – miasto Dobczyce – osiągnął w tym samym okresie wynik o ponad 13 punktów procentowych niższy (ryc. 3.4.).
Warto podkreślić, że w dobie nasilających się procesów suburbanizacji i dezurbanizacji w przypadku ośrodków centralnych wynik taki należy uznać za wyjątkowy w skali
województwa. Równie wyjątkowo kształtują się w przypadku Niepołomic przemiany
struktury demograficznej mieszkańców. Napływ dużej liczby młodych osób do miasta
doprowadziło do jej wyraźnego odmłodzenia (Zborowski i in. 2010).
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Ryc. 3.4. Dynamika liczby ludności ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej
w latach 1996–2008
źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Dochody własne gmin
Ważne źródło dochodów własnych gmin stanowią wpływy z podatku od nieruchomości. Podatek ten to istotny element polityki budżetowej i fiskalnej gmin i jego wysokość jest regulowana na poziomie gminy w ramach wyznaczanych przez ministerstwo
finansów. Przestrzenne zróżnicowanie dochodów z tego tytułu wskazuje na mapie województwa cztery główne obszary koncentracji gmin o wysokich wartościach wskaźnika
wpływów w przeliczeniu na 1 mieszkańca (ryc. 3.5.):
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Ryc. 3.5. Wpływy gmin z podatku od nieruchomości w województwie małopolskim
według gmin w 2008 roku.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

–

pierwszym jest pas intensywnie wykorzystywanych turystycznie nadgranicznych gmin górskich
– drugim jest obszar zachodniej Małopolski przy granicy z województwem śląskim, w którym spodziewać należy się wyższych od przeciętnych wpływów
z podatku od nieruchomości w związku z obecnością działalności przemysłowej
– kolejny stanowią gminy położone w bezpośredniej bliskości Krakowa
– ostatnią grupą są gminy, w skład których wchodzą większe ośrodki miejskie,
położone wzdłuż ważniejszych tras komunikacyjnych, jak np. Nowy Sącz,
Nowy Targ, Brzesko, Bochnia, Rabka.
Gmina Niepołomice z wielkością 585 zł per capita zajmuje w województwie małopolskim piąte miejsce, wyprzedzając m.in. takie gminy, jak silnie uprzemysłowiony
Bolesław, Skawinę, Kraków i in. Prowadzi to do wniosku, że obrana przez władze Niepołomic polityka podatkowa w odniesieniu do inwestorów okazała się być skuteczną
formą uzupełnienia wpływów z innych źródeł, w tym podatku CIT i PIT.
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Ryc. 3.6. Wielkość podatków CIT i PIT w województwie małopolskim według gmin
w 2008 roku na 1 mieszkańca.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.

Podstawowym źródłem dochodów własnych gmin w Polsce są udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, a więc podatku od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). W skali województwa udział jednej grupy
w stosunku do drugiej wynosi około 10:1. W przypadku gminy Niepołomice rozpiętość
takiej relacji wynosiła w 2008 roku zaledwie 2:1.
Wielkość podatków odprowadzanych przez firmy oraz osoby fizyczne, na terenie
danej jednostki administracyjnej odniesiona do liczby zamieszkujących ją osób może
być prostą miarą oceny efektów polityki danej gminy w zakresie przyciągania nowych
inwestycji i wzrostu zamożności grupy jej najbogatszych mieszkańców (Ryc. 3.7.).
Świadczy również o wielkości dochodów osiąganych przez podmioty gospodarcze
funkcjonujące na danym obszarze. Wolumen podatków odprowadzanych przez osoby fizyczne w powiązaniu z wielkością CIT pozwala na wyodrębnienie gmin, których
rozwój jest w pewnym stopniu zrównoważony, a także rejonów suburbanizujących się.
Gminę Niepołomice charakteryzuje wysoki poziom podatków odprowadzanych przez
firmy, przy umiarkowanym poziomie wielkości podatków od osób fizycznych. Daje to
asumpt do sformułowania hipotezy o umiarkowanym wpływie rozwoju Niepołomickiej
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Strefy Inwestycyjnej na dochody mieszkańców gminy, który należy wiązać m.in. ze znaczącą rolą dojazdów mieszkańców Krakowa do pracy na terenie miasta Niepołomice,
stanowiącego – obok Zabierzowa, Skawiny, Wieliczki i Zielonek – zauważalny punkt
docelowy dla pracujących Krakowian.

Inwestycje zagraniczne
Zakłady funkcjonujące w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej odgrywają istotną rolę w procesach kształtujących strukturę gospodarki województwa małopolskiego.
Miasto Niepołomice odpowiada za znaczący, bo osiągający poziom 2,6%, udział w ogóle bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w województwie małopolskim (tab.
3.1.). Gmina osiąga zbliżony poziom zatrudnienia generowanego przez firmy zagraniczne w skali całego regionu. Wyjątkową rolę odgrywa natomiast w skali województwa
obszar wiejski Niepołomic, na który przypada aż 17,5% ogółu wartości BIZ na terenach
wiejskich regionu (tab. 3.1.)17.
Tab. 3.1. Inwestycje zagraniczne Niepołomicach na tle województwa małopolskiego
w 2008 roku.
miasto
gmina Niepołomice
województwo małopolskie

mln USD
297,8
11323,9

obszar wiejski
%
2,6
100,0

mln USD
120,4
689,8

%
17,5
100,0

liczba
zatrudnionych
w tys.
%
2,5
2,6
95,6
100,0

źródło: opracowanie na podstawie bazy danych ZRR IGiGP UJ Inwestycje zagraniczne w Małopolsce
2008.

Największe firmy funkcjonujące w gminie Niepołomice wpisują się w trzy spośród
czterech grup działalności gospodarczej, decydujących o zróżnicowaniu tego elementu
struktury przestrzennej Małopolski, wyróżnionych przez zespół pod kierownictwem B.
Domańskiego (2008). Należą do nich:
1. Skupienie przemysłu motoryzacyjnego. Wśród firm z branży motoryzacyjnej
oraz jej dostawców, którzy rozpoczęli działalność na terenie Niepołomic bądź
też są na etapie jej przenoszenia z innych lokalizacji lub uruchamiania od nowa,
są: zakłady MAN, montujący na podwoziach firmy MAN specjalistyczne zabudowy zakład firmy Meiller, produkujący na rynek części zamiennych zakład
wielickiej firmy Wesem, będący w trakcie budowy zakładu dostawca nietypowych opakowań tekturowych na produkty gabarytowe TPMS ze Skawiny.
2. Koncentracja firm produkujących opakowania metalowe. Niepołomickie zakłady amerykańskiego producenta zamknięć metalowych Silgan White Cap
oraz należące do koncernu Can Pack zakłady w Brzesku decydują o wiodą17

Za stan ten dopowiada jedna z największych inwestycji typu greenfield w Małopolsce – zakład
Coca-Coli (HBC) w Staniątkach.
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cej pozycji całego regionu w zakresie tego rodzaju wytwórczości przemysłowej. Co więcej, firma Silgan White Cap przeniosła do Niepołomic – w ramach
ostatniego programu rozbudowy zakładu – dział budowy oraz serwisu maszyn
i urządzeń do zamykania własnych opakowań.
3. W pewnym stopniu w tendencję do przyciągania przez Małopolskę wyspecjalizowanych usług dla biznesu wpisuje się otworzone w Niepołomicach centrum
rozliczeń finansowych dla całej europejskiej gałęzi korporacji Silgan White
Cap.
Rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej i aktualny stan zróżnicowania struktury branżowej funkcjonujących w niej podmiotów gospodarczych – w szczególności
zaś firm z kapitałem zagranicznym – wpływa korzystnie nie tylko na procesy rozwoju
gospodarczego gminy, ale odgrywa też istotną rolę z punktu widzenia potencjalnych
zdolności adaptacyjnych całego regionu w zakresie reakcji na poszczególne fazy zjawiska cyklów koniunkturalnych, w tym okresy recesji gospodarczej.
Inwestycje zagraniczne odniesione do liczby mieszkańców poszczególnych jednostek terytorialnych województwa małopolskiego wskazują na dominującą pozycję
Niepołomic w zakresie poziomu omawianego wskaźnika. Przekraczając wartość 30 tys.
USD inwestycji kapitału zagranicznego w przeliczeniu na mieszkańca, miasto Niepołomice zostało w 2007 roku bezapelacyjnym liderem spośród wszystkich analizowanych jednostek województwa małopolskiego, w których BIZ przekroczyły poziom 10
mln USD. Niepołomice wpisują się również w obszar koncentracji wysokich wartości
przedstawianego wskaźnika, charakterystycznego dla szeregu miast krawędziowych
krakowskiego regionu metropolitalnego. Wyjątkiem od tej reguły jest kierunek północno-wschodni z wyłamującymi się z tej prawidłowości Słomnikami.
Rozkład przestrzenny wskaźnika udziału największej inwestycji w ogóle BIZ
w województwie małopolskim w 2007 roku w podziale na miasta oraz obszary wiejskie
gmin miejsko-wiejskich nasuwa wniosek, że poza korzystną strukturą branżową inwestycji zagranicznych, którą odznaczają się Niepołomice, samo miasto charakteryzuje
się także dobrym parametrem rozkładu wielkościowego BIZ. Na tle regionu, znajduje
się bowiem w najniższym, jeśliby pominąć wyjątkowy przypadek Krakowa, przedziale
wartości analizowanego wskaźnika (ryc. 3.8.). Fakt, że największa inwestycja kapitału
zagranicznego nie przekracza poziomu połowy wolumenu BIZ ogółem jest kolejnym
elementem potwierdzającym zdrowe i solidne umocowanie czynników warunkujących
przyszłe procesy rozwoju gospodarczego gminy. Odmiennie przedstawia się sytuacja
ww. wskaźnika dla obszaru wiejskiego Niepołomice. W tym przypadku absolutna dominacja – pod względem wielkości zainwestowanego kapitału – jednej inwestycji, tj. zakładu produkcyjnego Hellenic Bottling Company Coca-Cola w Staniątkach, nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla tendencji rozwojowych całej gminy w przyszłości, ze
względu na:
– niebagatelny potencjał wizerunkowy, wynikający z faktu, że zakład HBC został powszechnie uznany – zarówno przez ekspertów (m.in. Dziemianowicz
1999), jak i pozostałych inwestorów – za sztandarowy przykład inwestycji
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zagranicznej w gminie, znajdując już swoje miejsce – w świetle przeprowadzonych w ramach niniejszego opracowania badań – w budowaniu lokalnej
tożsamości
przynależności de facto do jednego, zwartego obszaru inwestycyjnego, ograniczonego od południa magistralą kolejową Medyka – Zgorzelec.
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Ryc. 3.7. Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w 2007 roku.
źródło: Domański i in. (2008).

Wnioski
Władze Niepołomic w okresie dwudziestu lat samorządności potrafiły wykorzystać możliwości, jakie otworzyły się w Polsce przed gminami położonymi w bezpośrednim zapleczu największych ośrodków metropolitalnych w Polsce. Dogodne połączenia
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transportowe, wzmocnione w ostatnich latach dzięki budowie autostrady A4, czynią tę
gminę potencjalnie atrakcyjnym miejscem lokalizacji działalności gospodarczej.
Miasto Niepołomice jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się, pod względem
ludnościowym, ośrodkiem miejskim w Małopolsce, co świadczy o jego atrakcyjności
mieszkaniowej. Napływ młodych mieszkańców na tereny wiejskie jest znacznie wolniejszy i być może jest to tendencja, którą warto podtrzymać, zwiększając urbanizację
terenów miejskich i oszczędzając tereny wiejskie.
Niepołomice mogą pochwalić się bardzo wysokimi dochodami własnymi w budżecie gminy, kilkakrotnie wyższymi, w przeliczeniu na mieszkańca, niż w większości
podobnych gmin w regionie. Taka sytuacja wiąże się z wysokimi dochodami z podatku
od nieruchomości, podatku CIT, a w nieco mniejszym stopniu – także PIT.
Zakłady inwestorów zagranicznych w gminie Niepołomice stanowią koncentrację
widoczną w skali województwa małopolskiego, wyjątkowo wysoką w przypadku porównania terenów wiejskich. W ciągu dwudziestu lat przypadających na rozwój gminy
po roku 1989 kapitał zagraniczny stał się swoistą wizytówką Niepołomic, przyciągając
samorzutnie nowych inwestorów, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. W chwili
obecnej inwestorzy z kapitałem zagranicznym odpowiadają za ponad połowę zatrudnienia w ramach Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej i gros nakładów finansowych w niej
poniesionych. Zarówno przez płacone bezpośrednio podatki i opłaty, jak i generowane
efekty mnożnikowe firmy zagraniczne stały się jednym z filarów rozwoju gospodarczego gminy, skalą swojego oddziaływania obejmując również znaczącą część Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.
Dla dalszego rozwoju gmina może wykorzystać kilka atutów, które dotychczas nie
stanowiły o jej atrakcyjności. Istniejąca sieć torowisk może zostać wykorzystana do
włączenia Niepołomic w sieć kolei aglomeracyjnej, radykalnie skracając czas potrzebny
na dotarcie do centrum Krakowa. Gmina nie stała się jeszcze miejscem masowej suburbanizacji, tak jak to się stało w nieodległej Wieliczce. Odpowiednie przygotowanie się
na zwiększony napływ mieszkańców i sterowanie rozwojem budownictwa mieszkaniowego może być podstawą do dalszego rozwoju samego miasta Niepołomice, przekształcając je docelowo w miasto krawędziowe z liczbą ludności porównywalną do Wieliczki.
Wydaje się, że ciągle istnieją także rezerwy umożliwiające zwiększenie ruchu turystycznego w gminie.

4. Powstanie i rozwój gminnej strefy inwestycyjnej
Wojciech Jarczewski
Maciej Huculak

W wyniku rozwoju Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej na terenie gminy, do końca 2008 roku, ulokowało się około 60 nowych zakładów, w których zatrudnienie znalazło 4,6 tys. osób, zaś wartość nakładów inwestycyjnych przekroczyła 470 mln USD.
W skali Małopolski tak duży napływ inwestycji, zarówno pod względem wartości nakładów, jak i liczby firm, jest bezprecedensowy w odniesieniu do powierzchni i liczby
ludności gminy. Powstanie i rozwój nowych firm w Niepołomicach można podzielić na
cztery okresy (ryc. 2.1 i 2.2):
– Etap I. Lata 1990–1993. Okres upadku wielu państwowych przedsiębiorstw,
rozwoju pojedynczych, niewielkich prywatnych firm produkcyjnych i szybkiego wzrostu bezrobocia w gminie. Ten okres zamyka jednak otwarcie pierwszej
dużej i bardzo prestiżowej inwestycji – zakładu produkcji Coca-Coli
– Etap II. Lata 1994–1999. Okres napływu do gminy nowych inwestorów, którzy
lokalizowali się prawie wyłącznie na terenach poprzemysłowych (brownfield),
znajdujących się w większości w zasobach gminy. W tym okresie w gminie
lokowały się prawie wyłącznie firmy produkcyjne; ten etap w rozwoju Niepołomic zamyka rozpoczęcie działalności przez klub golfowy w 1999 roku
– Etap III. Lata 2000–2005. Czas, na który przypada wiele nowych, dużych inwestycji przemysłowych na terenie gminy, w tym pojawienie się największego
w 2010 roku pracodawcy w gminie, firmy Oknoplast-Kraków. Równolegle do
tych procesów zauważalna staje się intensyfikacja prowadzonej działalności
przez firmy obecne w strefie inwestycyjnej już w latach 90-tych
– Etap IV. Lata po 2005 roku. Wzmożony napływ inwestorów na nowe tereny inwestycyjne (greenfield). Od 2001 roku gmina przygotowywała się do przyjęcia
nowej wielkiej inwestycji. W 2005 roku starania te zakończyły się decyzją firmy MAN Trucks o budowie w Niepołomicach zakładu montażu samochodów
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ciężarowych. Wraz z tą inwestycją działania proinwestycyjne w gminie zaczęły
być wspierane przez SSE Krakowski Park Technologiczny oraz Małopolskie
Parki Przemysłowe – spółkę samorządu regionalnego. W tym okresie w gminie
lokowało i rozwijało się coraz więcej firm prowadzących, przynajmniej częściowo, działalność o charakterze usługowym.

Przemysł w Niepołomicach do 1990 roku
W Niepołomicach już od końca XIX wieku lokowały się przedsiębiorstwa produkcyjne, nastawione na krakowski rynek zbytu, a także eksportujące swoje wyroby do
innych ośrodków wykorzystując transport kolejowy. Najbardziej znanym przez I wojną światową niepołomickim zakładem przemysłowym była Fabryka Cegieł i Dachówek, założona i rozwijana przez kolejne pokolenia bardzo zasłużonej dla miasta rodziny
Wimmerów. Przedwojenne tradycje posiadał także przemysł wikliniarski, korzystający
z miejscowych upraw wikliny. W latach 70-tych XIX wieku na polanie Wielkie Błoto
w Puszczy Niepołomickiej rozpoczęto wydobywanie torfu, a w oparciu o ten surowiec
na przełomie XIX i XX wieku utworzono fabrykę farby – czerni lakierniczej – dla której
torf był podstawowym surowcem. W czasie II wojny światowej na terenach dawnego
poligonu 2 Dywizji Pociągów Pancernych Niemcy wybudowali tuczarnie, które w latach
powojennych stały się podstawą rozwoju niepołomickiego przemysłu drobiarskiego18.
Na większą skalę działalność przemysłowa rozwinęła się w Niepołomicach w okresie PRL. Jakkolwiek od lat 50-tych szybko rozwijał się tu przemysł drobiarski w ramach Krakowskich Zakładów Drobiarskich19, to zasadnicza faza jego rozwoju nastąpiła wraz epoką kredytowanego kapitałem zagranicznym boomu inwestycyjnego epoki
Gierka. W latach 1974–1975 zachodnioniemiecka firma Schmidt-Anken zaprojektowała
i wybudowała, w kształcie zbliżonym do dzisiejszego, nowoczesne zakłady drobiarskie. W 1978 roku zakład został wyposażony w zlokalizowaną w jego bezpośrednim
sąsiedztwie nowoczesną oczyszczalnię ścieków, która od drugiej połowy lat 80-tych
służyła również powstałym nieopodal zakładom garbarskim. Oddział KZD jeszcze na
początku lat 90-tych zatrudniał ponad 1,5 tys. osób. Po wprowadzeniu stanu wojennego,
w wyniku amerykańskiego embarga na pasze niepołomicka branża drobiarska zaczęła przeżywać poważne trudności20. Spośród kilkunastu hodowców, z którymi Zakłady
Drobiarskie kooperowały w latach 1980–1981, w połowie lat 80-tych ścisła współpraca
18

19

20

Tereny pod rozwój drobiarstwa w Niepołomicach nabyło jeszcze w latach 30-tych jedno z krakowskich przedsiębiorstw jajczarsko-drobiarskich – Spółka Jajo (Wywiad 3.1.).
Krakowskie Zakłady Drobiarskie funkcjonowały pod taką nazwą od 1 stycznia 1972 roku, kiedy
to na mocy Zarządzenia nr 183 Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 13 XII 1971 roku
połączono dwa przedsiębiorstwa państwowe, tj. Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie w Krakowie oraz
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hodowli i Wylęgu Drobiu w Krakowie.
Propaganda PZPR nazwała ówczesnego prezydenta USA Ronalda Reagana „kurobójcą”. W latach
1981–1982 liczba kurcząt rodzicielskich linii mięsnych wstawionych na zaplecze hodowlane KZD
zmalała o 73%.
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dotyczyła już tylko dwóch. Część niewykorzystanych budynków służących do hodowli
kurcząt została w latach 80-tych zagospodarowana przez niewielkie firmy polonijne oraz
lokalnych przedsiębiorców (ryc. 4.1.).
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w pierwszej połowie lat 1990.

Ryc. 4.1. Obszar głównego kompleksu dzisiejszej strefy inwestycyjnej
w Niepołomicach w pierwszej połowie lat 90-tych.
źródło: opracowanie własne na podstawie badań map topograficznych.

W latach 1977–1988 przy ul. Grabskiej wybudowano Krakowskie Zakłady Garbarsko-Kuśnierskie Garbarz, produkujące skóry cielęce, obuwiowe i skóry bydlęce na
obuwie oraz galanterię. Tradycje przemysłu budowlanego były podtrzymywane przez
zakład krakowskiego Komunalnego Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych Kombet, utworzonego w latach 1963–1971. Zajmujący 3,8 ha powierzchni Zakład
Produkcji Betonów w Niepołomicach w połowie lat 70-tych zatrudniał około 120 osób
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i sąsiadował ze zlokalizowanymi przy ul. Fabrycznej zakładami wikliniarskimi. Specjalizował się w produkcji nietypowych elementów betonowych i żelbetonowych21, głównie
na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. W połowie lat 70-tych opracowano plany
dalszego rozwoju zakładu do poziomu 200 pracowników przy powierzchni zwiększonej
do 8,5 ha (Sawicki 1976).
Przy ulicy Grabskiej od 1982 roku swoją bazę posiadało także PBP Budostal. We
wschodniej części gminy, w Woli Batorskiej, zlokalizowany był Zakład Rolny Zakładów Rolno-Przemysłowych Igloopol w Krakowie22. W Niepołomicach i Woli Batorskiej
swoje oddziały miały także Zakłady Metalowo-Elektotechniczne i Sprzętu Wędkarskiego Motoruch, prowadzące bardzo zróżnicowaną działalność produkcyjną. Bogatą
działalność gospodarczą i produkcyjną prowadziła Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska. Pod koniec lat 80-tych posiadała m.in.: masarnię, piekarnię, rozlewnię wód
i piwa, warsztat samochodowy i stację diagnostyczną, dwie restauracje i 46 sklepów
detalicznych. GS prowadziła skup pierza, jaj, gęsi, bydła, trzody, zaopatrywała zakłady
w środki do produkcji rolnej, była jedynym dostawcą węgla w gminie oraz sprzedawała
tarcicę. W Woli Batorskiej swoją siedzibę miała Spółdzielnia Kółek Rolniczych (SKR),
posiadająca szereg nieruchomości na terenie całej gminy, w tym także w Niepołomicach
przy ul. Fabrycznej, oraz oddział Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Nowa Huta.
Większość z nowych, dużych zakładów przemysłowych powstałych w Niepołomicach w okresie PRL podjęła te rodzaje działalności, które były prowadzone na terenie
gminy jeszcze przed II wojną światową. Bez wątpienia, gmina Niepołomice po raz kolejny w swojej historii wykorzystała wówczas swoje dogodne położenie względem Krakowa. Większość znaczących inwestycji przeprowadziły duże, wielozakładowe przedsiębiorstwa krakowskie. Proces ten wpisywał się w szeroko rozpowszechnioną i wspieraną
wówczas politycznie tendencję do deglomeracji działalności produkcyjnej poza główne
ośrodki miejskie. Podporządkowanie niepołomickich zakładów centralom przedsiębiorstw krakowskich, stało się zagrożeniem w obliczu trudności początkowego okresu
transformacji lat 90-tych. Nie jest bowiem przypadkiem, że spośród zakładów, o których
mowa, do chwili obecnej przetrwały jedynie zakłady drobiarskie, których główną siedzibę przeniesiono do Niepołomic już w 1990 roku oraz charakteryzujące się silnym stopniem zakorzenienia lokalne spółdzielnie (GS Samopomoc Chłopska oraz Motoruch).
Sytuacja ta dość dobrze nawiązuje, do przeprowadzonych w dalszej części opracowania
rozważań dotyczących problematyki zakorzeniania firm w Niepołomicach.
Gmina Niepołomice w okres transformacji po 1989 roku weszła z kilkoma dużymi
i – jak na ówczesne warunki – nowoczesnymi zakładami przemysłowymi, które z jednej
21

22

W tym: rur i kręgów betonowych oraz elementów wielkoblokowych, ustrojów szkieletowych, ciągów ciepłowniczych, elementów żelbetowych nawierzchni dróg.
ZR-P Igloopol w Krakowie wchodziły w skład Kombinatu Rolno-Spożywczego Igloopol i składały się na przełomie lat 1980 i 1990 oprócz ZR w Woli Batorskiej z: Chłodni Kraków przy ul.
Dekerta, Chłodni Bieżanów znajdującej się w budowie, Zakładów Mięsnych Kraków, Zakładu
Transportu Kraków, Zakładów Metalowych Skawina oraz Nowa Huta, Cegielni Proszowice, Zakładu Rolnego Bieńkowice oraz Fermy Dziewin.
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strony charakteryzowały się w miarę nowoczesnymi technologiami i nowoczesną organizacją pracy, z drugiej zaś cechowało je przeinwestowanie, nadmierna terenochłonność oraz przerost zatrudnienia. Tereny położone w zachodniej części miasta – w tym
zainwestowane zarówno pod działalność wytwórczą, jak i hodowlę drobiu – odegrały
zasadniczą rolę w początkowej fazie modernizacji gospodarczej gminy.

Trudności niepołomickich zakładów po 1990 roku
Zmiany ustrojowe na początku lat 90-tych przyniosły Niepołomicom poważne problemy gospodarcze. Praktycznie wszystkie większe zakłady pracy w gminie przeżywały
trudności, a wiele z nich zbankrutowało. Zakład Rolny Igloopolu został zlikwidowany
już w 1991 roku, wraz z upadkiem całego Kombinatu. W wyniku skurczenia się rynków
zbytu ZMEiSW Motoruch radykalnie zmniejszyły zatrudnienie. Postępowanie naprawcze prowadzone przez wojewodę krakowskiego w stosunku do Krakowskich Zakładów
Drobiarskich w Niepołomicach zakończyło się ich likwidacją na początku 1993 roku.
Zlikwidowany został także Zakład Prefabrykacji Betonów Kombet oraz, w 1997 roku,
działająca od 1982 roku baza budowlana PBP Budostal, należąca do krakowskiego Budostalu II i zatrudniająca ponad 150 osób. Podobny proces radykalnego zmniejszania
zatrudnienie dotyczył garbarni, która funkcjonowała jeszcze do 2006 roku pod nazwą
Garbarnia ADA. W sumie w niepołomickich firmach pracę straciło około 1,5 tys. osób.
Dodatkowo, redukując zatrudnienie krakowska Huta im. Tadeusza Sendzimira w pierwszym etapie zwalniała tzw. chłoporobotników, w wyniku czego pozbawiono pracy około
1 tys. mieszkańców gminy (Sukcesy?... 1997). W rezultacie tych przemian w gminie liczącej 17 tys. mieszkańców w okresie pierwszych trzech lat transformacji straciło pracę
około 2,5 tys. osób.
Władze lokalne starały się aktywnie włączać w procesy przekształceń przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Przejęły część majątku ZMEiSW Motoruch w Niepołomicach biorąc na siebie zobowiązania firmy w stosunku do Banku Spółdzielczego
w Wieliczce, a także zaspokajając swoje roszczenia wobec tej firmy (Zygma 1995a).
W kolejnych latach gmina starała się wspierać firmę, składając u niej różne zamówienia.
Na podobnej zasadzie zostało udzielone wsparcie GS Samopomoc Chłopska. W zamian za
parcele i budynek masarni w centrum miasta spółdzielnia otrzymała komunalne parcele,
na których stały budynki spółdzielni, a także 5 mln starych złotych na spłaty zobowiązań
wobec banku. W ten sposób zarówno ZMEiSW Motoruch, jak i GS oraz SKR przetrwały
najtrudniejszy okres i kontynuują swoją działalność do dzisiaj (Zygma 1995b).
Sukcesem zakończyła się także inicjatywa ponownego uruchomienia części likwidowanych Krakowskich Zakładów Drobiarskich (KZD). Proces ich restrukturyzacji ze
względu na wielkość i charakter organizacyjny przedsiębiorstwa cechował się dużym
stopniem skomplikowania. Na koniec grudnia 1992 roku przedsiębiorstwo zatrudniało
ponad 700 osób i posiadało rozbudowaną strukturę organizacyjno-przestrzenną, składającą się z czternastu zakładów o zróżnicowanych funkcjach. Gros środków trwałych
firmy w jej ramach z końca 1992 roku przypadało na zakład w Niepołomicach (tab. 4.1.).
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Jednocześnie warto zauważyć, że najszybszego zagospodarowania doczekały się części
majątku najbardziej atrakcyjne ze względu na swoje położenie. Takimi były bez wątpienia tereny magazynowe przy ul. Łokietka, sprzedane w drodze przetargu za kwotę blisko
0,2 mln zł krakowskiemu producentowi słodyczy – Zakładom Przemysłu Cukierniczego
Wawel, oraz zakład hodowli drobiu na krakowskim Pasterniku, także sprzedany firmie
z kapitałem polskim.
Tab. 4.1. Struktura środków trwałych Krakowskich Zakładów Drobiarskich
stan na 31.12.1992.23,24
wartość według wyceny
lp.

zakład

budynki i budowle
środki techniczne
grunty
ogółem
mld zł
%
mld zł
%
mld zł % mld zł %
1 ZD Niepołomice
61,1
65,8
8,6
60,6
6,9 29,0 76,6 58,6
2 ZPH Klimontów
5
5,4
1,5
10,6
0,2
0,8
6,7
5,1
3 ZPH Pasternik
7,2
7,8
0,2
1,4
11,8 49,6 19,2 14,7
4 ZPH Łężkowice
5,7
6,1
0,4
2,8
0,1
0,4
6,2
4,7
2,5
2,7
0,1
0,7
1
4,2
3,6
2,8
5 ZWD Kraków1
6 ZWD Nowy Sącz
0,9
1,0
0
0,0
0,4
1,7
1,3
1,0
7 ZWD Nowy Targ
1,1
1,2
0,2
1,4
0,2
0,8
1,5
1,1
8 ZWD Limanowa
1,1
1,2
0,1
0,7
0,3
1,3
1,5
1,1
9 ZWD Gorlice
1,5
1,6
0
0,0
0,4
1,7
1,9
1,5
10 ZWD Proszowice
1,1
1,2
0,2
1,4
0,1
0,4
1,4
1,1
1,6
1,7
2,1
14,8
0,4
1,7
4,1
3,1
11 ZP Kraków-Prokocim2
12 ZJ Nowy Sącz
0,6
0,6
0,4
2,8
0,3
1,3
1,3
1,0
13 ZJ Nowy Targ
1,7
1,8
0,4
2,8
0,2
0,8
2,3
1,8
14 ZM Kraków-Łokietka
1,7
1,8
0
0,0
1,5
6,3
3,2
2,4
suma
92,8
100,0
14,2
100,0
23,8 100,0 130,8 100,0
ZD – Zakłady Drobiarskie, ZPH – Zakład Produkcji Hodowlanej, ZWD – Zakład Wylęgu Drobiu, ZP –
Zakład Pierzarski, ZJ – Zakład Jajczarski, ZM – zaplecze magazynowe.
źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z działalności Zarządcy Komisarycznego za
okres 1.11.1991 do 31.12.1992 nr pisma 2/PN/57, 29.01.1993. załącznik nr 4.

Samorząd lokalny włączył się aktywnie w procesy restrukturyzacji Krakowskich
Zakładów Drobiarskich (KZD), jednego z największych pracodawców na terenie gminy.
Na działania te bez wątpienia zasadniczy wpływ miały toczone od 1992 roku negocjacje
z przedstawicielami firmy Coca-Cola w zakresie lokalizacji w Niepołomicach dużego
zakładu produkcji napojów gazowanych. Specyficzny charakter produkcji uczynił zaopatrzenie w wodę i zapewnienie możliwości odbioru ścieków poprodukcyjnych kwestiami

23

24

Zakład Pierzarski KZD położony przy ul. Żniwnej w krakowskiej dzielnicy Prokocim został zwrócony
zakonowi Augustianów Orzeczeniem Komisji Majątkowej W.KM-II-1033/91 z dnia 4.06.1993 roku.
ZWD Kraków w dzielnicy Zielonki został przekazany Parafii św. Krzyża w Krakowie.
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o znaczeniu zasadniczym25. W 1993 roku KZD w Niepołomicach posiadały pozwolenie
wodno prawne na pobór wód w wielkości 195 m3/h. Obejmowało ono dziewięć studni,
z których woda była dostarczana także do innych przedsiębiorstw funkcjonujących na
terenie Niepołomic, w tym:
– Krakowskich Zakładów Garbarsko-Kuśnierskich Garbarz (1200m3/dobę)
– rozlewni napojów Buzzard Trade (240m3/dobę)
– Zakładu Usług Pralniczych D. Dyl (do 2000m3/miesiąc) (Protokół…1993).
Decyzją wojewody krakowskiego26 gmina Niepołomice przejęła z końcem 1992
roku oczyszczalnię ścieków KZD przy ul. Mokrej wraz z jej pracownikami27. Kilka miesięcy wcześniej gmina zyskała akceptację wojewody dla przejęcia budynku hotelu robotniczego KZD28. Kolejnym krokiem stała się sanacja zakładów drobiarskich, w którą
gmina zaangażowała się poprzez uczestnictwo w spółce zawiązanej przez dziesięciu
hodowców drobiu i gminę Niepołomice. Spółka ta początkowo zabezpieczyła główną
część majątku ruchomego, wykupując go z rąk likwidatora za kwotę około 0,2 mln zł,
a następnie w 1994 roku zakupiła za kwotę 1,01 mln zł29 zasadniczą część zakładów –
rzeźnię drobiu z wydziałem produkcji mączek. 90% udziałów w spółce Niepołomickie
Zakłady Drobiarskie przejęli okoliczni hodowcy drobiu, 10% zaś gmina Niepołomice.
Niepołomicka ubojnia wznowiła produkcję w 1994 roku, a 1997 roku pozyskała inwestora strategicznego – Ciechanowskie Zakłady Drobiarskie Cedrob.
Nie wszystkie procesy przekształceń inicjowane i wspierane przez władze lokalne
kończyły się takimi sukcesami. Świadczy o tym przykład oddziału KPPMB Kombet
w Krakowie. Podjęte przez władze gminne wysiłki na rzecz przejęcia upadającego zakładu nie powiodły się i został on zlikwidowany; niedługo potem jego tereny zostały
skomunalizowane i z dużym zyskiem sprzedane pod nowe inwestycje30.
O tym, jak duże ryzyko zostało podjęte przez władze gminy wraz z aktywnym zaangażowaniem się w procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw na swoim terenie, można się
było przekonać się na podstawie doświadczeń związanych firmą Robinson. Przedsiębiorstwo to powstało na bazie majątku firmy Buzzard Trade, funkcjonującej w wykupionych
od likwidatora majątku KZD budynkach wydziału jajczarskiego jako wspólne przedsięwzięcie kontrolowanej przez Górnośląski Bank Gospodarczy firmy Delta-L i Urzędu Gmi25

26
27
28
29

30

Zapotrzebowanie zakładu na wodę do produkcji w skali roku w 2006 roku wyniosło 486 tys. m3,
przy wielkości produkcji napojów na poziomie 240 mln l. Jednocześnie w latach 2003–2004 średnia wielkość odprowadzanych do kanalizacji ścieków osiągnęła 260 tys. m3.
Decyzja nr GG.V.7242/II/78/92/W z dnia 16.11.1992 roku.
Wartość przejętego majątku według ówczesnych szacunków wyceniono na 2,9 mln zł.
Wartość hotelu została wyceniona na 61 tys. zł.
Należy podkreślić, że hipoteka nabytej przez Niepołomickie Zakłady Drobiarskie sp. z o.o. nieruchomości była obciążona należnościami BGŻ oraz Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na łączna
kwotę 3,1 mln zł. Mimo to niska cena nabycia zakładu, jako odbiegająca od zaproponowanych
przez likwidatora w dwóch przetargach z dnia 16 XI 1993 roku (tj. 4,2 i 3,1 mln zł), była powodem
zastrzeżeń NIK.
Na terenie po Kombecie zlokalizowały się takie firmy, jak JUKA, HMS i DFB.
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ny. Zakład zajmował się produkcją soków, zatrudniając przy tym około 20 osób. Działająca w latach 1994–1995 firma zbankrutowała, a problemy związane z rozliczeniem tej
działalności – w tym poręczeniem weksla bankowego – udało się definitywnie rozwiązać
ostatecznie dopiero w 2007 roku uniewinniającym wyrokiem sądu apelacyjnego.

Nowe firmy w Niepołomicach w latach 1990–1993
Prywatne firmy zaczęły lokalizować się w Niepołomicach już pod koniec 80-tych
i na początku lat 90-tych. W tym okresie szczególnie atrakcyjnym czynnikiem przyciągającym niewielkich przedsiębiorców prywatnych były opustoszałe budynki po hodowcach drobiu. Niektóre z tych firm po paru latach zakończyło swoją działalność, ale kilka
rozwinęło się i funkcjonuje do dzisiaj. Jedną z takich inicjatyw było założone pod koniec
lat 80-tych przedsiębiorstwo polonijne (z kapitałem szwedzkim) Ampol, produkujące
wyroby z tworzyw sztucznych. W 1994 roku przekształciło się ono w działającą do
dzisiaj w Niepołomicach firmę Marseille. W tego rodzaju obiektach rozpoczynały swoją
działalność funkcjonujące do dziś następujące firmy:
– producent oświetlenia samochodowego Wesem z Wieliczki,
– galwanizernia firmy Nycz Intertrade,
– producent drewnianych zabawek dla dzieci – Iwterpol,
– zakład produkcji kosmetyków – Scandia Cosmetics,
– zakład produkcyjny producenta antyram – Meram31.
Około 1990 roku na terenie dawnego śmietniska przy ul. Fabrycznej rozpoczął
działalność polski producent luster Mado-Polrama. Obecnie w tej samej lokalizacji
funkcjonują przeniesione z nowohuckiego os. Kombatantów zakład produkcyjny oraz
dział handlowy Krakowskiej Fabryki Luster Krakszkło, zajmujące się przetwórstwem
luster oraz szkła płaskiego i ich sprzedażą32. W 2009 roku zatrudnienie w firmie wyniosło 42 osoby.
Z dzisiejszej perspektywy można oceniać, że podstawą późniejszych sukcesów
w procesie pozyskiwania inwestorów w Niepołomicach były decyzje związane z uporządkowaniem gospodarki gruntami. Już w 1990 roku władze lokalne podjęły działania
na rzecz skomunalizowania jak największej części gruntów należących do Skarbu Państwa. Opracowywanie wniosków o komunalizację nieruchomości było jednym z pierwszych zadań urzędników gminnych. Odbyło się ono po objęciu urzędu burmistrza przez
Stanisława Kracika w 1990 roku, przy dużym udziale władz poszczególnych sołectw.
Blisko 1200 spośród około 1500 pierwszych wniosków o komunalizację nieruchomości
złożonych do ówczesnego wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza zostało przygotowanych przez gminę Niepołomice. W rezultacie weszła ona w posiadanie 1284 działek
o łącznej powierzchni 413 ha (Jak to… 1997).
31
32

Zamknięty obecnie zakład nr 2 w Zakrzowcu.
Spółka powstała w grudniu 1991 roku w wyniku przekształcenia Krakowskiego Przedsiębiorstwa
Przetwórstwa Szkła.

60

Wojciech Jarczewski, Maciej Huculak

W kolejnych latach były prowadzone dalsze aktywne działania związane z pozyskiwaniem nieruchomości. Ich celem było tworzenie realnych podstaw do prowadzenia
polityki prorozwojowej, w tym proinwestycyjnej. Należy podkreślić, że dysponowanie
przez gminę odpowiednim zasobem komunalnym było jednym z głównych elementów
stwarzających możliwości realnego oddziaływania na wiele procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na terenie gminy, w tym m.in. politykę przyciągania inwestorów
i edukację. Stworzenie odpowiedniego zasobu nieruchomości komunalnych de facto
upodmiatawiało gminę, czyniąc ją faktycznym gospodarzem na swoim terenie, nie zaś
tylko przedmiotem zachodzących przemian.
Przełomem w procesie napływu nowych inwestycji do Niepołomic była decyzja
o lokalizacji na terenie sołectwa Staniątki zakładu produkcji napojów bezalkoholowych
przez amerykański koncern Coca-Cola. Już w 1992 roku władze gminy Niepołomice
mogły przedstawić bardzo atrakcyjną i kompleksową ofertę, która trafiła w oczekiwania
zagranicznego inwestora zainteresowanego lokalizacją w Krakowie33 lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Jakość oferty oraz profesjonalne podejście do negocjacji spowodowały, że Niepołomice w staraniach o tę inwestycję wygrały z Krakowem i około
dwudziestoma innymi lokalizacjami. Niepołomice zaoferowały czterohektarową działkę komunalną. Stanisław Kracik podkreśla, że podczas negocjacji, których sumaryczny
czas trwania – jak później obliczono – wyniósł 114 godzin, ważnym argumentem był
fakt, że Niepołomice nie oczekiwały żadnego „inwestowania partycypacyjnego”, czyli
włączania się inwestora w projekty komunalne. Gmina zaoferowała natomiast, że na
własny koszt zmieni przebieg znajdującej się na działce linii wysokiego napięcia 110
kV, co pochłonęło połowę dochodu uzyskanego ze sprzedaży działki. Do lepszego zrozumienia oczekiwań koncernu przyczyniła się wizyta burmistrza w Gdyni, gdzie w tym
czasie funkcjonował już podobny zakład. Jednocześnie z negocjacjami prowadzonymi
z Coca-Colą prowadzono działania zmierzające do przejęcia ujęć wody i oczyszczalni
ścieków po Krakowskich Zakładach Drobiarskich. Bez tej infrastruktury lokalizacja zakładu Coca-Coli nie byłaby możliwa. Ostatecznie przejęcie tych obiektów odbyło się już
po pozytywnym zakończeniu negocjacji z Coca-Colą.
Budowę rozlewni rozpoczęto w listopadzie 1992 roku, a już w czerwcu 1993 rozpoczęła się produkcja. Zakład Coca-Coli był główną inwestycją, która przyczyniła się
do budowy wizerunku Niepołomic34 jako gminy przyjaznej i otwartej na inwestorów
zagranicznych. Wraz z otwarciem tego zakładu rozpoczęła się kariera Niepołomic jako
33

34

Firma Coca Cola, była zainteresowana m.in. lokalizacją na obszarze po b. Krakowskich Zakładach Sodowych Solvay w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej, gdzie w pierwszej połowie 1992 roku
wydzierżawiła część terenu (6,5 ha) oraz zleciła wykonanie 5 otworów hydroekologicznych, mających określić stopień skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi (Opinia na temat… 1993,
Umowa dzierżawy z 17 lutego 1992 roku…).
Mimo licznych przekształceń wynikających m.in. z połączenia spółek Coca-Cola Beverages Polska i greckiej Hellenic Bottling Company w 2000 roku – w rezultacie czego powstała firma CocaCola Hellenic Bottling Company – rozlewnia w Niepołomicach nie podzieliła losu zamykanych
zakładów w Gdyni czy Środzie Śląskiej i funkcjonuje do dzisiaj.
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jednego z czołowych proinwestycyjnych ośrodków miejskich szczebla lokalnego w Polsce. W 2006 roku moce produkcyjne zakładu wynosiły około 240 mln litrów napojów
na rok. Rozlewa się tam w różnych wariantach napój Coca-Cola, a także Sprite, Fanta,
Lift i Kinley Tonic35.

Inwestycje w Niepołomicach w latach 1993–1999
Zakład produkcyjny Coca-Coli to klasyczna inwestycja typu greenfield, wybudowana od podstaw na terenach wcześniej niezainwestowanych. Rozwój przemysłu w Niepołomicach w latach 90-tych to jednak głównie projekty, które można zakwalifikować
jako klasyczne inwestycje brownfield. Nowe firmy lokowały się w tym okresie głównie
na terenach i w obiektach opróżnionych w wyniku zaprzestania lub znacznego ograniczenia działalności gospodarczej przez poprzednich właścicieli. W tamtym czasie zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych pod nowe rodzaje działalności wynikało
z rachunku ekonomicznego oraz ograniczonej dostępności odpowiednio uzbrojonych
terenów.
Część przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w latach 1993–1999 stanowiły firmy rodzime o niewielkich zasobach kapitału. Wykorzystanie istniejących hal
pozwalało na znaczące ograniczenie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności.
Tereny przeznaczone pod inwestycje były stosunkowo dobrze wyposażone w infrastrukturę techniczną: wodociągi, kanalizację, gazociągi, zasilanie energią elektryczną,
a także dojazd drogami utwardzonymi. Takie tereny w owym czasie znajdowały się jednak w większości miast i gmin wiejskich w okolicach Krakowa. Zasadniczą przewagą
Niepołomic w tamtym czasie był fakt, że większość terenów poprzemysłowych była
przejmowana i sprzedawana bezpośrednio przez tamtejszy samorząd lokalny. W omawianym okresie inwestorzy lokowali się głównie na terenach po zakładach drobiarskich,
Budostalu II i zakładzie Kombet.
Tereny po zakładach Kombet
Tereny po niepołomickim zakładzie Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych Kombet przy ul. Fabrycznej zostały zakupione przez gminę od wojewody
krakowskiego na przełomie lat 1993 i 1994. Już po kilku tygodniach po zawarciu tej
transakcji połowa terenów po Kombet została sprzedana z zyskiem niemieckiemu inwestorowi – firmie Dresdner Fensterbau (DFB), która rozpoczęła produkcję stolarki
okiennej z PCV. Na terenie firmy w wynajętych halach funkcjonowali również jej poddostawcy:
– producent szyb Glasspol należący do francuskiego potentata w zakresie produkcji szyb – koncernu Saint Gobain,
35

W oparciu o stację uzdatniania wody wykorzystującą odwróconą osmozę zakład uzdatnia wodę
z własnych ujęć trzecio- i czwartorzędowych, jednocześnie eksploatując własną biologiczną
oczyszczalnię ścieków o przepustowości 1,2 tys. m3/dobę.
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niewielka firma handlowa VGT Polska zajmującą się zaopatrzeniem DFB
w tworzywa sztuczne.
W tamtym czasie fabryka DFB była, zaraz po zakładzie Coca-Coli, największą
inwestycją kapitału zagranicznego w gminie. W celu ustalenia wiarygodności firmy delegacja władz gminnych wybrała się w styczniu 1994 roku do Drezna, siedziby głównej
DFB. Zakład w Niepołomicach zakończył swoją działalność w 2007 roku.
W 1996 roku na terenach po zakładzie Kombet rozpoczął działalność polski producent urządzeń chłodniczych Juka. Hale produkcyjne dla DFB i Juki były budowane
przez niemiecką firmę HMS. Firma ta, założona w 1989 roku, wykonuje stalowe kraty
pomostowe, stopnie schodów i wyroby pochodne z krat oraz stalowe panele dachowe.
Oferta inwestycyjna Niepołomic zainteresowała jej właścicieli – zakupili oni działkę
w sąsiedztwie swoich zleceniodawców i od 2000 roku rozpoczęli produkcję w zakładzie, do którego przenieśli z podkrakowskiego Mnikowa całość swojej ówczesnej działalności. Fabryka działa obecnie jako Staco Polska i jest częścią holenderskiego koncernu Roto. W 2008 roku rozpoczął się kolejny etap rozbudowy zakładu, obejmujący
utworzenie nowej hali Wydziału Produkcji Krat Pomostowych wraz z przebudową dróg
wewnętrznych i placów manewrowych. Po zakończeniu inwestycji zdolność produkcyjna zakładu ma wzrosnąć do 17,6 tys. ton wyrobów w skali roku.
Tereny po bazie Budostalu II
W 1998 roku niemiecka spółka Schmalbach-Lubeca zakupiła 14 ha terenu po bazie
Budostalu II, funkcjonującej w Niepołomicach od 1982 roku, i przeniosła tam z Krakowa
zakład produkcji wieczek metalowych. Firma wybudowała nowy budynek biurowy, produkcja jest natomiast prowadzona w zmodernizowanych i częściowo rozbudowanych halach po
poprzednim właścicelu. Produkcja została uruchomiona w 2000 roku. W roku 2002 zakład
został przejęty przez australijski koncern Amcor, a od 2006 funkcjonuje w ramach amerykańskiej korporacji opakowaniowej jako Silgan White Cap Polska. W 2008 roku nastąpiła dalsza rozbudowa zakładu wraz z utworzeniem jednostki firmy odpowiedzialnej za rozliczenia
finansowe europejskiej części koncernu. W chwili obecnej głównym profilem działalności
zakładu jest produkcja metalowych zakrywek kontaktowych typu twist-off oraz lakierowanie
i drukowanie arkuszowe blach techniką offsetową. Niewielką, choć dynamicznie rozwijającą się częścią działalności firmy jest produkcja wieczek plastikowych. Jej intensywny rozwój
od 2005 roku jest wynikiem ekspansji przedsiębiorstwa na rynek węgierski36. W 2006 roku
wielkość produkcji zakładu w Niepołomicach przekroczyła 2,3 mld sztuk wieczek.

Tereny po zakładach drobiowych, obiekty tuczarni drobiu i pozostałe
Zakład Krakowskich Zakładów Drobiarskich w Niepołomicach został zaprojektowany – z punktu widzenia terenochłonności inwestycji – z widoczną nonszalancją, która
była rezultatem powszechnej w przemyśle socjalistycznym tendencji do maksymaliza36

Firma przejęła rynek węgierski po spółce Amcor Magyarorszag Kft.
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cji kosztów inwestycji. W początkowy okres przemian lat 90-tych KZD weszły więc,
z dużym, niewykorzystywanym w pełni majątkiem, który podlegał w kolejnych latach
(1993–2000) intensywnym procesom zagospodarowywania. W opuszczonych halach,
które nie zostały wykorzystane przez uruchomione w 1994 roku Niepołomickie Zakłady
Drobiarskie, do 2000 roku ulokowały się funkcjonujące do dzisiaj firmy:
– producent kosmetyków37 Pharma-C-Food (w 1993 roku), dzierżawiący w początkowym okresie swojej działalności obiekty zakładowej stołówki KZD
– producent wędlin Stastnik Polska (od 2011 r. Zimbu), który od 1996 roku dzierżawił hale produkcyjne na terenie KZD oraz biura w obiekcie dawnego hotelu
robotniczego przejętego przez niepołomicki samorząd. Firma działająca obecnie w ramach niemieckiego koncernu Nölke Gruppe przeniosła działalność
produkcyjną do nowowybudowanego obiektu przy ul. Mokrej 11
– Zakład Produkcji Pasz Kemos z Białegostoku, prowadzący przerób odpadów
poubojowych na mączki paszowe.
W latach 1993–2000 część firm (m.in. Marseille i Wesem) zlokalizowała się i rozwijała produkcję w opuszczonych obiektach wykorzystywanych wcześniej na potrzeby
tuczu drobiu dla KZD. W jednym z takich budynków w 1993 roku rozpoczęła działalność firma kosmetyczna Scandia Cosmetics posiadająca status zakładu pracy chronionej,
a w drugiej połowie lat 90-tych także Nycz-Intertrade oraz producent ram – Meram38.
W 1996 roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedała tereny dawnego
PGR-u w Ochmanowie (działkę o powierzchni 42,3 ha) holenderskiemu inwestorowi,
który wybudował tam pole golfowe działające jako Royal Kraków Golf & Country Club
(RKGCC). Działalność klubu została uroczyście rozpoczęta w 1999 roku. RKGCC należy w całości do holenderskiej firmy Agricultural and Recreational Development (ARD)
International z siedzibą w Hadze.

Inwestycje w Niepołomicach w latach 2000–2010
Rok 2000 i perspektywa rychłego wejścia do Unii Europejskiej, a szerzej – korzystny klimat inwestycyjny w Polsce – spowodowały znaczący wzrost zainteresowania Niepołomicami ze strony zarówno inwestorów polskich, jak i zagranicznych. W tym czasie
ugruntowała się już pozycja gminy jako poważnego partnera wspierającego przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności. Należy także zaznaczyć, że żadna inna gmina nie mogła przedstawić równie atrakcyjnych, licznych i kompleksowych
ofert inwestycyjnych dla firm zainteresowanych działkami w bezpośrednim sąsiedztwie
stolicy Małopolski.

37
38

W tym takich marek, jak np. Bond.
Przyjmuje się, że firma ta wprowadziła i wykreowała w Polsce pojęcie antyrama.
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Oknoplast – początek nowego etapu
Symbolicznym początkiem okresu wzmożonego napływu nowych inwestycji
do Niepołomic było rozpoczęcie produkcji przez fabrykę okien Oknoplast-Kraków
w Ochmanowie. Firma ta, powstała w 1994 roku jako małe rodzinne przedsiębiorstwo,
stanowi w chwili obecnej wyjątek na wysoce rozdrobnionym, bo liczącym około 2,5 tys.
producentów, rynku okien PCV w Polsce. Wielkość jej udziałów w rynku wynosi około
6%. Firma zdecydowała się na przeniesienie z Krakowa do Niepołomic nie tylko zakładu produkcyjnego, ale także głównej siedziby firmy. Inwestycja została uzupełniona
również o funkcje pozaprodukcyjne. O ich znaczeniu świadczy m.in. wysoki, około 30%
udział pracowników pozaprodukcyjnych w zatrudnieniu w zakładzie. Oknoplast-Kraków, reklamując niepołomickie produkty pod hasłem „Okna z Krakowa”, przyczynił
się do budowy marki Niepołomic jako bezpośredniego zaplecza inwestycyjnego tego
miasta. Przedsiębiorstwo charakteryzujące się szybka dynamiką rozwoju było na koniec
2010 roku największym pracodawcą na terenie gminy, zatrudniając około 650 osób.
PSA Peugeot-Citroen – nieudane starania o prestiżowego inwestora
Kolejnym przełomowym wydarzeniem dla rozwoju strefy inwestycyjnej w Niepołomicach na początku XXI wieku była próba przygotowania oferty inwestycyjnej dla
francuskiego koncernu motoryzacyjnego PSA Peugeot-Citroen. Inicjatywa ta, jakkolwiek zakończona porażką, pozwoliła na zebranie wyjątkowych doświadczeń w zakresie
opracowania oferty inwestycyjnej na potrzeby dużego inwestora zagranicznego. Bezpośrednią konsekwencją nieudanych starań o ten zakład było poszerzenie perspektywy
i skali planowanych działań proinwestycyjnych w gminie. Firmy lokalizowane w Niepołomicach w latach 90-tych były stosunkowo mało terenochłonne i, poza pojedynczymi
przypadkami, wykorzystywały obszary mniejsze niż 10 ha. Coca-Cola posadowiła się
na czterohektarowej działce. Duży zakład produkcji wieczek do opakowań White Cap
Polska wykorzystał 14-to hektarowy teren po bazie Budostal II.
Informacje o tym, że PSA Peugeot-Citroen mógłby być zainteresowany inwestycją w okolicach Krakowa, dotarły do Niepołomic pod koniec 2001 roku. Podstawowym warunkiem było przygotowanie działki o powierzchni około 140 ha. Władze
gminy podjęły wysiłek opracowania takiej oferty. Część planowanego pod inwestycję
terenu była podzielona na kilkadziesiąt działek znajdujących się w rękach ponad 100
właścicieli, z którymi podpisano wstępne porozumienia sprzedaży. Przeprowadzono
badania geologiczne oraz podjęto zaawansowane analizy rynku pracy w odległości
do 35 km od Niepołomic szacując zasoby wykwalifikowanej technicznie kadry pracowniczej. W 2002 roku, kiedy inwestycja koncernu w Polsce wydawała się bardzo
realna, ówczesny premier Leszek Miller zdecydował, że w negocjacjach rząd będzie
promował wyłącznie oferty Radomska oraz Legnicy, rezygnując ze wspierania innych
lokalizacji (w tym Niepołomic). Obie te oferty nie spełniały jednak wymagań PSA
i ostatecznie w początkach 2003 roku Francuzi zdecydowali się na wybudowanie fabryki w słowackiej Trnavie.
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MAN-y z Niepołomic
Niepołomice przegrały starania o ogromną inwestycję PSA Peugeot-Citroen (planowane nakłady szacowano na 700 mln euro), ale podjęty wysiłek nie został zaprzepaszczony. Zdecydowano, że przed przystąpieniem do starań o kolejnego wielkiego
inwestora niezbędne jest uzupełnienie infrastruktury technicznej w rozrastającej się
Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. Jeszcze w 2002 roku gmina złożyła wniosek
do funduszu PHARE SSG pod tytułem Rozwój przedsiębiorczości w strefie przemysłowej Niepołomic. W ramach tego projektu zaplanowano: rozbudowę i modernizację
oczyszczalni ścieków, budowę kolektora sanitarnego, budowę niewielkiego odcinka
magistrali wodociągowej oraz budowę – po dawnym torowisku linii kolejowej Podłęże – Niepołomice – drogi umożliwiającej dojazd do terenów inwestycyjnych. Projekt
o wartości 5,4 mln euro otrzymał dofinansowanie w wysokości 4,1 mln euro i został
zrealizowany w latach 2005–2006. Ta inwestycja otworzyła duże tereny inwestycyjne
w gminie.
W początkach 2005 roku Niepołomice opracowały ofertę dla dużego inwestora
i przesłały ją do bazy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).
Inwestorzy zainteresowani tak dużymi działkami na ogół rzadko kontaktują się od razu
bezpośrednio z gminami. Zazwyczaj zgłaszają się do instytucji rządowych. Taki był też
początek zainteresowania Niepołomicami ze strony bawarskiego producenta ciężarówek MAN Nutzfahrzeuge AG w 2005 roku. Za pośrednictwem PAIiIZ przedstawiciele
MAN zapoznali się z ofertą Niepołomic. Lokalizacja ta okazała się na tyle atrakcyjna,
że już po kilku miesiącach była jedyną spośród branych po uwagę na terenie Polski.
Negocjacje zakończyły się sukcesem i w sierpniu 2005 roku MAN zdecydował się na
budowę fabryki na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej. Obszar 80 ha na potrzeby MAN, a także dalsze 60 ha na potrzeby firm współpracujących z niemieckim
koncernem, objęto Specjalną Strefą Ekonomiczną Krakowski Park Technologiczny39.
Wykupem działek z rąk prywatnych właścicieli zajęła się specjalnie do tego powołana
spółka Małopolskie Parki Przemysłowe (MPP), należąca do Samorządu Wojewódzkiego. W ciągu roku udało się jej skupić 90% działek na potrzeby MAN oraz kooperantów,
a także kilkadziesiąt ha innych terenów. Dodatkowo, poza sprzedażą MAN gruntów pod
inwestycję, MPP wzięły na siebie obowiązek przebudowy wiaduktu w Staniątkach oraz
usunięcia fragmentu linii energetycznej (położono ją w ziemi).
Sukces negocjacji z MAN był możliwy dzięki bardzo sprawnej współpracy Rządu
(wraz z PAIiIZ), samorządowych władz regionalnych oraz gminy Niepołomice. Zakład
o zdolnościach produkcyjnych 15 tys. samochodów ciężarowych rocznie, rozpoczął
działalność w 2007 roku. Wraz z lokalizacją MAN w gminie rozwinęło swoją działalność kilku poddostawców i usługodawców, w tym:

39

Wybierając grant rządowy, zbliżony wielkością do maksymalnego poziomu pomocy publicznej
w tym przypadku, inwestor ograniczył sobie jednocześnie możliwość korzystania z innych przywilejów SSE.
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producent specjalistycznych zabudów do nadwozi ciężarowych – niemiecka
firma Meiller
– zajmująca się montażem kół oraz utrzymaniem ruchu – firma Hörmann Service
Polska
– firma MSS Premier Polska, której głównym profilem działalności jest sprzątanie obiektów przemysłowych
– firma Terra Polska40 świadcząca usługi transportu podwozi ciężarowych do
klienta.
Ze względu na pogorszenie się koniunktury w branży motoryzacyjnej nie doszło
do realizacji planowanej przez niemiecką firmę ACP Polska na kwotę 11,5 mln euro
inwestycji w zakład produkujący elementy metalowe do samochodów ciężarowych
wraz z wydziałem montażu kół. Do końca 2010 roku ta niemiecka firma zainwestowała
w przygotowanie terenu pod inwestycję w Niepołomicach blisko 6 mln zł, z czego 1,4
mln zł przypadło na zakup gruntu.
Niepołomicki zakład MAN w samym tylko roku 2008 odprowadził do budżetu państwa ponad 45 mln zł wyłącznie z tytułu podatku dochodowego (CIT). W początkowym
okresie swojego funkcjonowania, tj. latach 2005–2009, niemiecki inwestor zwrócił więc
z nawiązką otrzymany z budżetu centralnego grant inwestycyjny o wielkości 52,5 mln zł41,
uiszczając 59,2 mln zł podatku dochodowego oraz 9,5 mln innych podatków i opłat.
Małopolskie Parki Przemysłowe – partner wspierający napływ kolejnych inwestorów
Tak duża i prestiżowa firma oraz zasób wolnych działek znajdujących się we władaniu MPP spowodowały żywiołowy napływ nowych inwestycji do Niepołomic w kolejnych latach. Lokalizacja w gminie fabryki ciężarówek MAN była drugim po budowie
rozlewni Coca-Coli przełomowym momentem w historii rozwoju niepołomickich stref
inwestycyjnych. Media ogólnopolskie i regionalne szczegółowo relacjonowały przebieg negocjacji i wiele miejsca poświęciły głównym autorom sukcesu (tab. 4.2). Jakość
obsługi, a także poprawność współpracy różnych szczebli administracji rządowej i samorządowej była przedstawiana w mediach jako modelowa. W rezultacie Niepołomice
umocniły swój wizerunek wzorcowego miejsca lokalizacji dla nowych inwestycji. Zyskały też bardzo poważnego partnera – spółkę Małopolskie Parki Przemysłowe, która
skupiła więcej gruntów niż wymagał tego MAN Trucks; Niepołomice stały się podstawowym miejscem jej działania.

40
41

Od 2010 roku funkcjonująca pod nazwą Convoy Logistics.
12,7 mln euro, co stanowiło 13,7% ekwiwalentu dotacji brutto.
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Tab. 4.2. Tytuły wybranych publikacji prasowych związanych z lokalizacją zakładów
MAN Trucks w Niepołomicach.
Tytuł artykułu
MAN w Niepołomicach
Już prawie mamy MAN-a
MAN ciągle myśli
Kuszenie inwestorów
Wygrany bój o MAN-a
Obfita pomoc dla MAN-a
MAN-y z Niepołomic
MAN startuje w Niepołomicach
MAN uruchamia fabrykę w Niepołomicach

Data publikacji
25/06/2005
19/07/2005
27/07/2005
03/08/2005
04/08/2005
10/08/2005
17/08/2005
21/06/2006
20/04/2007

Źródło
Gazeta Wyborcza
Gazeta Wyborcza
Gazeta Wyborcza
Rzeczpospolita
Parkiet
Parkiet
Gazeta Wyborcza
Rzeczpospolita
Rzeczpospolita

źródło: opracowanie własne.

Tak korzystny układ umożliwił gminie przyjmowanie w kolejnych latach następnych firm. Już w kilka miesięcy po firmie MAN na budowę dużego zakładu w Niepołomicach zdecydował się znany producent karmy dla psów Royal Canin. Fabryka karmy
rozpoczęła działalność w 2007 roku. Co jakiś czas protesty mieszkańców wzbudzają
odory związane z jej produkcją.
W 2009 roku otwarto nową fabrykę japońskiej firmy Nidec, do której przeniesiono z Zielonek produkcję nowoczesnych silników i napędów elektrycznych na potrzeby
przemysłu motoryzacyjnego. Firma produkuje m.in. silniki do zamknięć samochodowych, systemów chłodzenia, regulacji foteli i in. Inwestycja, o wartości około 40 mln
zł, uzyskała wsparcie polskiego rządu w postaci grantu bezpośredniego w wysokości
2,9 mln zł. W tym samym roku została oddana do użytku inna inwestycja firmy zagranicznej, mianowicie zakład produkcji wyrobów wibroprasowalnych z betonu (kostka
brukowa i galanteria betonowa) firmy Bazaltex-Polbruk. Kolejną inwestycją oddaną do
użytku w 2009 roku był mały zakład producenta silikonów przeniesiony do Niepołomic
z podwielickiego Bodzanowa.
W 2009 roku rozpoczęła się na terenie NSI budowa fabryki Elektro-Schubert należącej do niemieckiej firmy Schubert Elektroanlagen. Po zainwestowaniu do końca
2009 roku 6 mln zł jest przygotowany teren pod inwestycję wchodzącej w skład grupy
Hörmann firmy ACP Polska, zajmującej się dostawą i montażem kół do samochodów
ciężarowych MAN.

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych od 2000 roku
Po 2000 roku w dalszym ciągu trwało w Niepołomicach zagospodarowywanie
terenów poprzemysłowych. W latach 2000–2010 ostatecznie zakończyło działalność
kilka przedsiębiorstw powstałych w okresie PRL (garbarnia Ada, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Nowa Huta). Swoje zakłady zamknęło kilka firm, które ulokowały się
w gminie w latach 90-tych (DFB wraz z kooperantami).
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Niepołomicka garbarnia przetrwała trudności na początku lat 90-tych i w 1994
roku została sprywatyzowana. Zakłady zakupiła firma Henkelman i spółka. Garbania
funkcjonowała pod nazwą Ada do 2006 roku. W roku 2007 syndyk sprzedał wszystkie
pozostałe po niej nieruchomości (Przetarg… 2007):
– 7 działek o łącznej powierzchni 7,2ha, na których posadowione były obiekty
garbarni, w tym hala produkcyjna o powierzchni 11,5 tys. m2
– 13 niezabudowanych działek o powierzchni łącznej 6,5 ha.
Sprzedaż tak dużej powierzchni terenów inwestycyjnych stała się kolejnym impulsem rozwojowym dla Niepołomic. Działki sprzedawane były w okresie szybkiego
rozwoju gospodarczego Polski i szybko znalazły inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Niepołomicach. W dawnym, zmodernizowanym biurowcu, oraz
w hali na jego zapleczu ulokowały się należące do tych samych właścicieli firmy FCA
(obróbka światłowodów) oraz Ascomp (zajmująca się integracją systemów IT). Początki
firma FCA sięgają 1989 roku, kiedy to w ramach krakowskiej firmy Ascomp powstał
Dział Światłowodowy. Dział produkcyjny Ascomp uzyskał samodzielność organizacyjną dziewięć lat później, wraz z wydzieleniem się z firmy-matki pod postacią odrębnego
podmiotu gospodarczego42. Obecnie główną specjalizacją zakładu jest produkcja i dystrybucja osprzętu światłowodowego oraz usługi związane z diagnostyką i instalacją torów optycznych. Firma na koniec 2010 roku zatrudniała około 30 osób. Firma Ascomp
z kolei, to jeden z największych integratorów sieciowych w Polsce, prowadzący działalność w zakresie instalowania, napraw, konserwacji i serwisowania sieci teleinformatycznych, zatrudniający około 40 osób.
Do zaadaptowanej po garbarni hali o powierzchni 11,5 tys. m2 przeniosły swoją
działalność w 2008 roku Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Zieleniewskiego43. To
jedno z najstarszych44 krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych wytwarza w chwili obecnej części maszyn i urządzeń dla energetyki, przemysłu okrętowego, produkcji
kabli (w tym energetycznych, telefonicznych i światłowodów), sprężarek śrubowych,
urządzeń dla ochrony środowiska (w tym utylizacji odpadów). Ponad 70% działalności
zakładu przypada na eksport, wykonuje on także według powierzonej dokumentacji części dla klientów europejskich (Francja, Hiszpania, Niemcy Norwegia) i amerykańskich
(USA). Firma jest kontrolowana kapitałowo przez prywatnego polskiego inwestora,
Zbigniewa Wolframa.
W obiektach po garbarni produkcję mebli biurowych rozpoczęła nowoczesna Fabryka Mebli Biurowych Antrax. Działa tam także importer i sprzedawca mebli rattanowych Calamus-Rotan. W budynku dawnej kotłowni funkcjonuje firma Clif, zajmująca
się utylizacją odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na zagrożenia wynikające z działalności zakładu oraz oddziaływanie na środowisko (m.in. odory) władze lokalne starają

42
43
44

Spółka FCA została zarejestrowana 1 lutego 1998 roku.
W 2007 roku firma zakupiła od syndyka za kwotę 8,88 mln zł działkę o powierzchni 11,5 ha.
Firmę założono w 1904 roku.
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się zachęcić właściciela przedsiębiorstwa do przeniesienia się w inne miejsce, bardziej
oddalone od terenów mieszkaniowych.
W 2007 roku została zamknięta fabryka stolarki okiennej Dresdner Fensternbau, zatrudniająca 49 osób. Pozostałe po tym zakładzie obiekty i hale produkcyjne przy ul. Fabrycznej zakupiły dwie krakowskie firmy – Elektrotermia oraz kontrolowany kapitałowo przez Grupę Sobiesław Zasada producent specjalistycznych maszyn drogowniczych
Madro Kraków. Pierwsza z nich specjalizuje się w wytwarzaniu ogrzewaczy i grzałek
elektrycznych. Kilka kolejnych przedsiębiorstw rozpoczęło działalność w dawnych budynkach wykorzystywanych na potrzeby hodowli kurcząt. Przy ul. Grabskiej produkcję
w 2007 roku rozpoczęła fabryka schodów i balustrad Teko.
Włoska firma General Beton uruchomiła w 2009 roku na obrzeżach NSI duży węzeł betoniarski (wraz z częścią administracyjno-biurową) o zdolnościach produkcyjnych
70 tys. m3 mieszanek betonowych na rok. Jego głównym konkurentem jest działający
nieopodal, również na terenie NSI, zakład produkcji betonu krakowskiej firmy Cembet
Stachnik.
W Woli Batorskiej, w obiektach po zlikwidowanej w 2003 roku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Nowa Huta swoją siedzibę od 2007 roku ma polska firma produkująca specjalistyczne materiały budowlane Kabe Therm, która do końca 2009 roku
zainwestowała około 6 mln zł. Niewielką działalność w zakresie produkcji bloczków
betonowych prowadzi lokalna firma Invest-Media, zajmująca się także działalnością deweloperską.
Intensywny rozwój gospodarczy gminy przełożył się również na działalność prowadzoną na terenie byłych Krakowskich Zakładów Drobiarskich. Budynek dawnej
pralni został zagospodarowany przez firmę recyklingową n-Vision, zajmującą się m.in.
produkcją regranulatów polietylenowych. Najważniejsze jednak inwestycje miały miejsce w samych Niepołomickich Zakładach Drobiarskich, które w 2006 roku zostały włączone w skład polskiej firmy drobiarskiej Cedrob z siedzibą w Ciechanowie. Wielkość
poczynionych inwestycji przekroczyła 20 mln złotych. Zakład w Niepołomicach stał
się zakładem produkcyjnym działających w strukturze jednego z najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw branży drobiarskiej, którego poziom sprzedaży zbliżyła się
2009 roku do wartości 900 mln zł (tab. 4.3.).
Tab. 4.3. Rozwój firmy Cedrob w latach 2005–2009.
2005
przychody ze sprzedaży [mln zł]

2006

2007

2008

2009

302,9 337,1 501,0 692,40 888,1

inwestycje [mln zł]

12,9

36,5

21,7

41,75

b.d.

ubój brojlerów [mln szt.]

20,7

24,1

27,9

33,70

b.d.

źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań zarządu.

W strukturze firmy Cedrob zakład niepołomicki był na koniec 2010 roku jedynym
zakładem uboju drobiu zlokalizowanym poza Ciechanowem. Jego specjalizacją jest
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ubój drobiu wodnego (gęsi) oraz kur mięsnych i lekkich, w przeciwieństwie do głównego zakładu w Ciechanowie, zajmującego się w głównej mierze ubojem brojlerów. Plany
dalszego rozwoju zakładu w Niepołomicach obejmują m.in. budowę zakładu produkcji pasz oraz odbudowę lokalnej bazy zaopatrzeniowej w oparciu o rozwój współpracy
z miejscowymi hodowcami drobiu45.

Rozwój firm usługowych
Zarówno w okresie PRL, jak i w latach 90-tych gospodarcza działalność pozarolnicza w Niepołomicach miała charakter wybitnie przemysłowy. Usługi rozwijały się
w gminie bez porównania słabiej i były nastawione przede wszystkim na obsługę rynku
lokalnego. Po roku 2000 obok licznych nowych zakładów przemysłowych zaczęła rozwijać się na większą skalę działalność usługowa, której cztery podstawowe typy to:
1. rozwój działów handlowych, projektowych, zaopatrzeniowych i logistycznych
działających w gminie firm przemysłowych
2. usługi dla działających w gminie przedsiębiorstw (ochrona, gastronomia i hotelarstwo, utrzymanie linii technologicznych i in.)
3. nowe firmy usługowe prowadzące działalność o charakterze egzogenicznym na
potrzeby Krakowa, Małopolski, a nawet Polski południowej (hurtownie, logistyka i usługi kurierskie, informatyka, projektowanie i in.)
4. usługi dla mieszkańców gminy i miasta Niepołomice.
W części dużych zakładów produkcyjnych wydzielono komórki organizacyjne zajmujące się usługami na potrzeby całych korporacji lub ich części. Po przejęciu zakładu
White Cap Silgan rozwinął w Niepołomicach dział rozliczeń finansowych obsługujący całą europejską część koncernu. W biurowcu Oknoplastu zatrudnionych jest około
100 osób odpowiadających za serwis sprzedawanych przez firmę okien. MAN prowadzi skromny dział zaopatrujący w niewielkie detale wykończenia kabin wszystkie europejskie zakłady produkujące ciężarówki MAN. Zarówno w rozlewni Coca-Cola, jak
i fabryce Royal Canin, funkcjonuje dział handlowy, zatrudniający m.in. przedstawicieli
handlowych
Stopniowo rozwijają się także podmioty nastawione na obsługę działających w gminie firm, głównie przemysłowych. Wśród inwestycji usługowych nastawionych głównie
na klientów zewnętrznych należy wymienić trzy hotele wraz z infrastrukturą gastronomiczną i zapleczami konferencyjnymi. Obiekty hotelowe stanowią zaplecze noclegowe
obsługując głównie gości biznesowych, a także umożliwiają organizację szkoleń, konferencji i prezentacji. Są to:
– trzygwiazdkowy, należący do gminy Hotel Zamek Królewski (56 miejsc noclegowych) wraz z restauracją oraz centrum konferencyjnym im. Lecha Wałęsy
45

Warto zauważyć, że struktura Cedrobu wykazuje cechy wyraźnej integracji pionowej, w ramach
której funkcjonują zakłady wylęgu drobiu (Pawłów i Mława), produkcji pasz (Gumowo) oraz dwa
zakłady ubojowe (Ciechanów i Niepołomice) i w ogólnych zarysach przypomina formą organizacji działające w okresie PRL Krakowskie Zakłady Drobiarskie.
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z salą konferencyjną na 260 osób. Fundacja Zamek Królewski prowadzi także
działalność kulturalną, organizuje konferencje i inne wydarzenia wykraczające
swoim znaczeniem daleko ponad Niepołomice
– trzygwiazdkowy Hotel Novum (100 miejsc hotelowych). W hotelu przygotowano trzy sale konferencyjne mogące pomieścić po 180 osób każda. Hotel jest
położony w odległości 500 metrów od Rynku w Niepołomicach,
– trzygwiazdkowy hotel Niepołomice oferujący 90 miejsc noclegowych.
W ochronie mienia wyspecjalizowały się dwie firmy ochroniarskie: agencja ochrony VIP Security oraz firma System Kontakt. Zajmują one ponad połowę rynku ochroniarskiego w Niepołomicach i zatrudniają około 60 osób.
Outsorcing działalności usługowych na najszerszą skalę wykorzystuje w Niepołomicach firma MAN Trucks. Stołówkę dla pracowników prowadzi lokalna firma, zaś
Convoy Logistic odpowiada za przewóz ciężarówek do klientów. MAN zleca utrzymanie ruchu oraz budynków firmie Hörmann Service Polska, zajmującej się również montażem opon i kół na linii produkcyjnej MAN. Utrzymanie zieleni i sprzątanie Hörmann
Service Polska podzleca firmie Premier Polska MSS, podzlecającej gros prac krakowskiej firmie KKO. Łącznie w działach usługowych tych firm pracowało w 2010 roku na
rzecz zakładów MAN około 150 osób46.
W ostatnich latach w Niepołomicach ulokowało się wiele firm handlowych i usługowych nastawionych na obsługę rynku krakowskiego i województwa małopolskiego.
Największą inwestycją tego typu jest otwarty w październiku 2008 roku terminal logistyczny i spedycyjny DHL Express (Poland) w Staniątkach47.
Inne firmy usługowe prowadzące swoją działalność w Niepołomicach to wspominana już firma informatyczna Ascomp oraz Probadex Kraków, zajmujący się projektowaniem architektonicznym oraz realizacją inwestycji budowlanych. Probadex kompleksowo zrealizował następujące inwestycje w Niepołomicach: Fabrykę Krat Pomostowych
oraz jej rozbudowę, ocynkownię dla Staco Polska oraz zakłady Dresdner Fensterbau.
Według projektów tej firmy wykonano m. in: adaptację części Zamku Królewskiego
w Niepołomicach na Centrum Konferencyjne z zapleczem hotelowym, fabrykę urządzeń chłodniczych Juka i terminal logistyczny DHL. Projekty Probadexu wykorzystały
także działające w Niepołomicach firmy: Wigo, Elektro-Schubert, General Beton, Alpha, Silgan i Polynt.
Przetwórstwo odpadów
Na terenie gminy Niepołomice można zauważyć koncentrację firm zajmujących się
przetwarzaniem odpadów. Do budynku kotłowni dawnych zakładów garbarskich swoją działalność przeniosła z Krakowa firma Clif, zatrudniająca około 20 pracowników.
Działa ona na rynku od 1997 roku i zajmuje się transportem oraz recyklingiem odpadów,
46
47

W roku 2008 wielkość ta wynosiła około 350 osób.
Należący do austriackiej firmy RL-Promitor. Obiekt jest dzierżawiony firmie DHL Express (Poland).

72

Wojciech Jarczewski, Maciej Huculak

w tym niebezpiecznych (np. rtęć, świetlówki, trucizny), medycznych i weterynaryjnych,
a także produkcją paliw z przetwarzanych odpadów. Odbiorcami produktów firmy są
m.in. cementownie.
W budynku dawnej pralni KZD przy ul. Mokrej w 2007 roku rozpoczęła działalność inna firma recyklingowa, n-Vision, produkująca regranulaty z polietylenowych
folii odpadowych. Wielkość tej inwestycji (kapitał polski) wynosi ponad 5 mln zł. Firma
współpracuje z funkcjonującą w Ochmanowie i zatrudniającą ponad 20 osób firmą EkoFol (przetwórstwo folii). Trzecim zakładem przetwarzającym tworzywa sztuczne jest
firma Olimar. To przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 2001 roku przy ul. Zawiłej
w Krakowie i przeniosło się do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej po zakończeniu
w 2009 roku budowy zakładu produkcyjnego. W planach firmy jest również uruchomienie nowoczesnego laboratorium. Całość projektu realizowanego przy blisko 50% udziale środków unijnych opiewa na ponad 12 mln zł48. W nowym zakładzie firma rozpoczęła
utylizację folii polietylenowych na regranulat oraz produkcję worków foliowych i sanitarnych. W chwili obecnej zatrudnia ona ponad 30 osób.
Krakowska firma Nycz Intertrade49 wybudowała przy ul. Grabskiej zakład odzysku
surowców chemicznych oraz oczyszczalnię ścieków wraz z własnym laboratorium. Budowa pierwszego z wymienionych zakładów oraz modernizacja i rozbudowa drugiego
zostały sfinansowane ze środków UE przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie w niepołomickim oddziale firma posiada linie technologiczne do przerobu ścieków, odpadów kwaśno-alkalicznych i chromowych
ciekłych, odzysku metali i soli metali, demulgacji emulsji wodno-olejowych i regeneracji rozpuszczalników. Uruchomienie tych działalności nastąpiło w 2007 roku. Trzecim
zakładem zlokalizowanym w obrębie obszaru użytkowanego przez firmę Nycz Intertrade w Niepołomicach jest zakład pokryć ochronnych (galwanizernia), którego budowa
rozpoczęła się w 2004 roku i od którego firma rozpoczęła działalność przetwórczą na
terenie gminy. Obecnie Nycz Intertrade świadczy również usługi w zakresie transportu
odpadów ciekłych, w tym niebezpiecznych, wykorzystując do tego własną flotę pojazdów specjalistycznych. Firmą powiązaną kapitałowo z Nycz Intertrade jest działająca
w Niepołomicach od 2005 roku firma Pro-Eco Investment, koordynująca utylizację odpadów przemysłowych, w tym ścieków, i posiadająca swoją siedzibę na terenie opisanych powyżej zakładów.
Handel
Po 2004 roku w Niepołomicach ulokowało się kilka dużych firm działających
w branży handlu hurtowego. Sprzedażą artykułów spożywczych zajmują się cztery nowe
hurtownie. W handlu artykułami przetwórstwa ryb wyspecjalizował się Zakład Handlu
Big Fisch, który w 2009 roku przeniósł tu swoją działalność z krakowskich Rybitw. In48
49

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Do chwili obecnej główną działalnością firmy jest handel hurtowy i detaliczny materiałami metalowymi i narzędziami.
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westycja ta pochłonęła około 4 mln zł. Ostatnim z dużych inwestorów w tej grupie jest
nowy oddział krakowskiej firmy Wigo50, której głównym profilem działalności handlowej jest sprzedaż artykułów mleczarskich. Inwestycja oddana do użytku w 2009 roku
kosztowała 1 mln zł. Firma Handlowa Mars, specjalizująca się w sprzedaży artykułów
spożywczych, jest niedużą hurtownią, która w 2006 roku przeniosła gros swojej działalności handlowej z Wieliczki. Hampol prowadzi hurtową sprzedaż soków i napojów. Od
kilku lat w wynajmowanej od SKR w Woli Batorskiej hali działa mała hurtownia sprzętu
gospodarstwa domowego Kamai AGD.
Na koniec 2010 roku ciągle w planach pozostawały takie inwestycje, jak hurtownia paneli i podłóg Eurofloor z Krakowa oraz hurtownia jednej z największych firm
handlowych z branży AGD w Krakowie – spółki Tajmax. Obie firmy posiadają tereny
wykupione pod inwestycje w NSI.
W porównaniu z nakładami poniesionymi przez inwestorów z branży handlu hurtowego, wyraźnie mniejsze środki przyciągał handel detaliczny. Około 0,8 mln zł przeznaczyła Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Niepołomicach na zakończoną
w 2007 roku modernizację swojego sztandarowego obecnie obiektu przy ul. Grunwaldzkiej. W ramach tej inwestycji powstały nowoczesne delikatesy o powierzchni handlowej liczącej około 800 m2. Dynamiczny rozwój odnotowują również inne lokalne firmy
handlowe. Przykładami przedsiębiorstw, które rozwinęły na terenie gminy sieć placówek handlu detalicznego są m.in. FH Piekło czy FH Sieńczyło. Wyraźnie rozwinął się
również handel materiałami budowlanymi. Działalność taką na ternie miasta prowadzą
m.in. niewielki producent okien Dako, oddział firmy Transblach sprzedający pokrycia
dachowe ze stali, Centrum Budowlane Dorbud, firma MTS Dom. Na terenach wiejskich
zbliżoną działalność świadczą m.in. Sprzedaż Materiałów Budowlanych Krzysztof Łysik z Woli Batorskiej, Instalbud w Słomirogu oraz Drewex, Wirsbud i Skład Budowlany
Mitoń Józef z Podłęża.

Inne usługi
Wyraźne ożywienie jest widoczne w zakresie usług świadczonych zarówno na rzecz
indywidualnych, jak i posiadających osobowość prawną użytkowników samochodów
osobowych i ciężarowych. W 2010 roku na skraju NSI w nowoczesną stację obsługi
pojazdów zainwestowali prywatni inwestorzy z Wieliczki – firma Termanowscy. Na koniec tego roku w ramach tej inwestycji funkcjonował już warsztat samochodowy i sklep
motoryzacyjny, zaś w trakcie realizacji były stacja diagnostyczna, hamownia oraz myjnia bezdotykowa. Inna stacja diagnostyczna, wraz ze stacją LPG, powstała przy ul. Na
Grobli. W 2009 roku na tę ulicę przeniósł swoją działalność z Nowej Huty wielokrotny
mistrz Polski w rajdach samochodowych, Andrzej Godula, którego firma Godula Motor
Serwis zajmuje się profesjonalnym tuningiem samochodów osobowych (jest wyposa50

Firma posiada również powstały w 2006 roku oddział w Rabce-Zdrój, zrealizowany kosztem około 0,4 mln zl.
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żona m.in. w hamownię i warsztat samochodowy). W bezpośredniej bliskości jednego
z najważniejszych skrzyżowań w Niepołomicach, tj. DK75 i DW964, na koniec 2010
roku funkcjonowały w odległości nie większej niż 200 metrów od siebie cztery stacje
benzynowe: Orlen, otwarta w 2008 roku stacja Shell, GAC oraz stacja lokalna. Firma
GAC posiada również stację diagnostyczną, zakład montażu instalacji LPG do samochodów, a także świadczy usługi sprzedaży i transportu gazu ziemnego dla odbiorców
indywidualnych.
Drugie po RKGCC pole golfowe w gminie powstaje w wyniku działalności spółki
z kapitałem polskim, tj. Niepołomice Gol Resort. Inwestycja zlokalizowana na terenach
Woli Zabierzowskiej i Zabierzowa Bocheńskiego ma zająć blisko 60 ha gruntów.

Wnioski
Przyjęta przez władze Niepołomic strategia pobudzania rozwoju lokalnej gospodarki w analizowanym okresie była realizowana w sposób aktywny i zapoczątkowała
wyraźnie widoczny proces modernizacji struktury społeczno-ekonomicznej gminy. Jednym z głównych narzędzi zastosowanych do osiągnięcia tego celu stało się utworzenie
Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. W pierwszym etapie jej rozwoju – w latach 90tych – wykorzystano istniejącą infrastrukturę techniczną przejętą po zrestrukturyzowanych zakładach państwowych.
Strefa inwestycyjna rozwijała się w kilku etapach jako rezultat świadomego i konsekwentnego działania prorozwojowego. Początek lat 90-tych w Niepołomicach przyniósł upadek lub znaczną redukcję skali działania dla wszystkich działających lokalnie
zakładów i przedsiębiorstw państwowych. Gmina przejęła możliwie największą ilość
mienia państwowego, początkowo w procesie komunalizacji, a następnie odkupując –
głównie od wojewody – tereny po upadłych przedsiębiorstwach państwowych. Część
nieruchomości była przejmowana w ramach spłaty zaległych podatków. Lokalizacja
zakładu Coca-Coli, największej inwestycji typu greenfield do 2006 roku, okazała się
dużym i niespodziewanym sukcesem. Tak dużych i prestiżowych inwestycji tego typu
w latach 90-tych było w Małopolsce bardzo niewiele. W Niepołomicach kolejna taka
inwestycja nie pojawiła się przez następną dekadę. W latach 1993–1999 zostały zainwestowane praktycznie wszystkie dostępne w gminie tereny poprzemysłowe. Zakłady
powstawały na stosunkowo niewielkich, zazwyczaj najwyżej kilkuhektarowych działkach. Wyjątkową inwestycją w tym czasie było pole golfowe. Była to pierwsza tak duża
inwestycja o charakterze usługowym51.
Od 2000 roku nastąpiła zmiana skali działania proinwestycyjnego gminy. Rozpoczęto przygotowywanie wielkich ofert. Pierwszą próbą pozyskania dużego inwestora
były nieudane starania o fabrykę PSA Peugeot-Citroën. Aktywne działania proinwesty51

Do momentu pojawienia się w gminie firmy MAN nie znalazła się – pod względem wielkości zainwestowanego obszaru – większa od niej, choć przyznać należy, że charakter zagospodarowania
terenu pola golfowego w porównaniu do terenów zainwestowanych pod działalność produkcyjną
trzeba określić jako ekstensywny.
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cyjne zakończyły się jednak sukcesem – w gminie zlokalizowała się montownia ciężarówek MAN. W procesie starań o pozyskanie tej inwestycji bardzo udana była współpraca
władz lokalnych z samorządem regionalnym, który przez utworzenie Małopolskich Parków Przemysłowych ułatwił procesy wykupu działek od prywatnych przedsiębiorców.
Dzięki tej inwestycji gmina pozyskała dwóch poważnych partnerów szczebla regionalnego, tj. wspomniane MPP oraz SSE Krakowski Park Technologiczny. W kolejnych
latach partnerzy ci wspierali gminę w trudnym procesie pozyskiwania nowych inwestorów.
Od 2000 roku notuje się w gminie coraz szybszy rozwój działalności usługowych,
w tym:
– pojawienie się licznej grupy firm wyspecjalizowanych w handlu hurtowym artykułami spożywczymi, przy planowanych inwestycjach dużych firm handlu
hurtowego artykułami AGD oraz wykończenia wnętrz
– rozwój usług na potrzeby niepołomickiego biznesu, w tym handlu detalicznego, centrów konferencyjnych, usług przewozowych, gastronomicznych i in.
– pojedyncze jak dotąd przykłady pojawienia się nowych funkcji usługowych
w firmach produkcyjnych, takich jak centrum badawczo-rozwojowe czy dział
rozliczeń finansowych na szczeblu międzynarodowych przedsiębiorstw.
Należy wyraźnie podkreślić, że rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, w zakresie nowo utworzonych miejsc pracy odbywał się w zdecydowanym stopniu przez nasilenie się procesów relokacji przedsiębiorstw do Niepołomic w ramach Krakowskiego
Okręgu Metropolitalnego, w szczególności z Krakowa. Relokowane firmy utworzyły
ponad połowę nowych miejsc pracy52. Spośród 21 takich przedsiębiorstw, zidentyfikowanych w trakcie przeprowadzonych badań, kilkanaście stanowiły firmy krakowskie.
Większość z nich przeniosła do Niepołomic nie tylko swoją działalność, ale również
zasoby ludzkie. Relokowane firmy zachowały większość swoich powiązań w zakresie
korzystania z usług dla biznesu i nadal realizują je w firmach na terenie Krakowa.

52

Nie licząc będących na ukończeniu zakładów produkcyjnych krakowskiej spółdzielni produkcyjnej Erdal i niemieckiej firmy Elektro-Schubert.

5. Inwestycje zagraniczne w gminie Niepołomice
Maciej Huculak

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są jednym z elementów wpływających
w istotny sposób na dynamikę rozwoju gospodarczego polskich gmin. Dodatkowo stanowią jeden z najlepszych wskaźników oddających poziom atrakcyjności inwestycyjnej nie tylko jednostek samorządowych różnego szczebla, ale i całych państw. Dlatego
też uznano za stosowne odnieść się do procesów napływu kapitału zagranicznego jako
osobnego zjawiska, jakkolwiek powiązanego z wieloma aspektami życia społeczno-gospodarczego.
W latach 80-tych w opustoszałych tuczarniach powstało wiele tzw. firm polonijnych, głównie produkcyjnych. Taka była historia firmy Ampol, której funkcjonowanie
legło u podstaw powstania firmy Marseille53 – dużego producenta małoseryjnych wyrobów z tworzyw sztucznych. Początkowy okres funkcjonowania kapitału zagranicznego
na terenie gminy pozostaje zjawiskiem uchwyconym jak dotąd w niewielkim stopniu.
Ilościowe ujęcie problematyki inwestycji zagranicznych na terenie gminy Niepołomice stało się możliwe dzięki użyczeniu przez prof. Bolesława Domańskiego z zespołem wyników kilkunastoletnich już badań nad kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim. Dynamika zarówno wartości BIZ, jak i zatrudnienia generowanego
przez firmy z kapitałem zagranicznym w latach 1996–2008 pozwala wyróżnić cztery
następujące okresy rozwoju tego zjawiska:
1. Pierwszy, inicjalny okres obejmuje lata do 1998 roku i charakteryzuje się niewielkimi wartościami bezwzględnymi zarówno nakładów inwestycyjnych, jak
i wielkości zatrudnienia. Nie przekraczają one poziomu odpowiednio 100 mln
USD i 400 pracowników, cechując się przy tym tendencją wzrostową o umiarkowanej dynamice (ryc. 5.1.). Należy podkreślić jednocześnie, że gros zarów53

Działalność firmy Ampol umożliwiła akumulację kapitału przez jednego z współwłaścicieli, który
następnie uruchomił w budynkach dzierżawionych od tej firmy produkcję wyrobów z tworzyw
sztucznych.
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no inwestycji, jak i zatrudnienia koncentrowało się w zakładzie produkcyjnym
Coca-Coli.
2. Lata 1999–2000, stanowiące okres pierwszego dużego napływu inwestycji zagranicznych na teren gminy. W ciągu tylko 2000 roku wartość zatrudnienia
w firmach zagranicznych wzrosła blisko trzykrotnie w stosunku do roku 1996,
zaś w ciągu dwóch lat, tj. 1999–2000, wartość inwestycji uległa prawie podwojeniu.
3. Okres systematycznego wzrostu, obejmujący czas przed inwestycją firmy
MAN, tj. lata 2000–2005. Okres ten charakteryzuje się stałym, łącznie kilkunastoprocentowym, równomiernym wzrostem wielkości zainwestowanego na terenie gminy kapitału, przy wyraźnie wyższej dynamice wielkości zatrudnienia,
na poziomie około ¼.
4. Etap gwałtownego rozwoju po roku 2005, kiedy to z pojawieniem nowych
dużych inwestycji zagranicznych w krótkim czasie nastąpiło kolejne podwojenie zarówno poziomu zatrudnienia, jak i wielkości dokonanych inwestycji
(ryc. 5.1.).
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Ryc. 5.1. Dynamika inwestycji zagranicznych oraz zatrudnienia w firmach z kapitałem
zagranicznym w gminie Niepołomice w latach 1996–2008.
źródło: opracowanie własne na podstawie badań Domański i in. (2010).
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W wyniku opisanych przekształceń uformowała się na terenie gminy Niepołomice
struktura BIZ charakteryzująca się dominacją dwóch rodzajów działalności gospodarczej. Ponad 2/3 zainwestowanego kapitału przypada na dwa rodzaje działalności wytwórczej – branżę motoryzacyjną oraz napojową (ryc. 5.2.). Jeżeli dodać do nich produkcję wyrobów metalowych okaże się, że tylko te trzy branże odpowiadają za ponad
80% zainwestowanego na terenie gminy kapitału. Należy pamiętać jednak, że powyższa
analiza za datę końcową przyjmuje rok 2008, a więc czas, w którym wiele nowych
zakładów jeszcze nie uruchomiło swojej działalności. Zakłady te, uruchamiane systematycznie niemal do dnia powstania niniejszego opracowania, wyraźnie urozmaiciły
przedstawioną powyżej strukturę. Ma to z pewnością niebagatelne znaczenie w kontekście procesów dywersyfikacji przyciąganych inwestycji, co przekłada się na reakcje rynku pracy w wypadku np. pogorszenia się koniunktury gospodarczej, widoczne w latach
2008–2010.
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Ryc. 5.2. Struktura wartości inwestycji zagranicznych w gminie Niepołomice na
koniec 2008 roku.
źródło: opracowanie własne na podstawie badań Domański i in. (2010)
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Inwestycje przemysłowe
Do końca 2008 roku kapitał zainwestowany na terenie gminy Niepołomice wyniósł 400 mln USD, lokując ją na pierwszym miejscu wśród gmin małopolskich pod
względem wielkości kapitału zagranicznego przypadającego na 1 mieszkańca. Blisko 2/3
kapitału przypadało na dwie największe, sztandarowe inwestycje: należący do koncernu Coca-Cola54 zakład produkcji bezalkoholowych napojów gazowanych w Staniątkach
oraz fabrykę podwozi ciężarowych MAN Trucks w Niepołomicach. Obie firmy łącznie
zatrudniały blisko 2 tys. osób, tj. prawie połowę pracujących na terenie gminy w firmach z kapitałem zagranicznym.
Trzecią największą inwestycją jest zakład produkcji zamknięć twist-off Silgan
White Cap. Pierwotnie zakłady działały w Krakowie przy ul. Pielęgniarek jako firma Artigraph. W 1995 roku w firmie pojawił się – przez firmę Continental Can Europe – inwestor zagraniczny Schmalbach-Lubeca, produkujący butelki PET i wieczka typu twist-off.
Wobec rosnącej presji ze strony budownictwa mieszkaniowego oraz braku możliwości
do dalszego rozwoju w śródmieściu Krakowa w 1999 roku fabryka przeniosła produkcję
do nowego zakładu w Niepołomicach, wybudowanego na terenie dawnej bazy Budostalu II (d. PBP Budostal). W 2003 roku wraz z zakupem części Schmalbach-Lubeca właścicielem zakładu została w miejsce White Cap Europe australijska firma Amcor Polska.
Sytuacja ta uległa zmianie po przejęciu części działalności koncernu Amcor w Europie
przez amerykański holding Silgan w 2006 roku55. Aktualnie firma funkcjonuje pod nazwą Silgan White Cap Polska i jest jednym z najprężniej rozwijających przedsiębiorstw
z kapitałem zagranicznym w gminie. Tylko w latach 2005–2008 zainwestowała ponad
12 mln USD w kolejną rozbudowę zakładu. Zatrudnia blisko 300 pracowników, z których około 30 osób pracuje w otworzonym w 2008 roku dziale świadczącym usługi
finansowe dla całego holdingu. Na koniec 2008 roku całość inwestycji kapitału zagranicznego w fabrykę w Niepołomicach zamknęła się kwotą 44 mln USD.
Inwestycję rzędu kilkunastu mln USD reprezentuje kolejna firma branży motoryzacyjnej, japoński producent silników i napędów elektrycznych Nidec Motors & Actuators
(Poland). NMA zadecydowało o przeniesieniu produkcji z Zielonek, gdzie wcześniej
znajdował się zakład Valeo Autosystemy, przejęty przez kapitał japoński wraz z zakupem części korporacji Valeo w grudniu 2006 roku. W chwili obecnej niepołomicka fabryka zatrudnia ponad 300 osób.
Jedną z najbardziej kapitałochłonnych inwestycji zrealizowanych przez kapitał zagraniczny na terenie Niepołomic jest wybudowany w 2005 roku zakład produkcji żywic
polimerowych włoskiej firmy Polynt56. Łączna wartość tej inwestycji przekroczyła do
końca 2008 roku 14 mln USD. Podobny poziom inwestycji przedstawia kontrolowany
54

55
56

Przez grecki oddział firmy – Hellenic Bottling Company – pod którego szyldem firma działa obecnie na rynku polskim.
Wraz z zakładami w Niemczech i Włoszech.
W grudniu 2007 roku szwajcarska Lonza sprzedała 90% swych udziałów w firmie Polynt drugiemu udziałowcowi – włoskiemu Polimeri Speciali.
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przez kapitał niemiecki producent krat pomostowych Staco Polska. Zakład należący do
niemieckich firm Stagrid i Staco Holding do 2006 roku funkcjonował pod nazwą HMS.
Firma rozpoczęła swoją działalność w Niepołomicach w 1999 roku, przenosząc tu produkcję z podkrakowskiego Mnikowa. Wartość 10 mln USD inwestycji zagranicznych
jako ostatnie przekroczyło centrum badawczo-rozwojowe i zakład produkcyjny urządzeń sterujących i monitorujących dla branży lotniczej, silników przemysłowych i wytwarzania energii elektrycznej. Firma funkcjonująca od października 2005 roku przy ul.
Cystersów w Krakowie przeniosła swoją działalność do Niepołomic w 2010 roku.
Spośród inwestycji zagranicznych, które osiągnęły wartość kilku mln USD, największą jest inwestycja przedsiębiorstwa Meiller – kooperanta firmy MAN Trucks –
które w ramach SSE KPT wybudowało kosztem blisko 9 mln USD zakład montażu
specjalistycznych zabudów na podwozia ciężarowe.
W nowy zakład wędliniarski zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów
drobiarskich Cedrob przy ul. Mokrej w Niepołomicach zainwestował kapitał austriacki.
Firma rozpoczęła swoją działalność na początku lat 90-tych w Igołomii i Nowej Hucie
jako przedstawicielstwo handlowe austriackiej firmy Stastnik. W latach 1999–2002 rozpoczęła produkcję w halach wydzierżawionych od zakładów drobiarskich. W 2002 roku
wybudowała w Niepołomicach nowoczesny zakład wędliniarski zatrudniający około
100 pracowników. Do 1999 roku przedsiębiorstwo należało w 100% do austriackiej firmy Stastnik Wien, po czym większościowy pakiet jej udziałów nabył niemiecki koncern
Nolke Gruppe. Od 2009 roku trwa proces włączania Stastnik Polska w struktury należącej do Bell Gruppe Zimbo Polska.
Jedną z najdłużej funkcjonujących na terenie Niepołomic firm z kapitałem zagranicznym jest producent wyrobów z tworzyw sztucznych, firma Marseille, której 15%
udziałów posiada niemiecki SST Immobilien & Beteiligungen. Firma powstała w oparciu o doświadczenia jednego z właścicieli polonijnej firmy Ampol57, zajmującej się na
początku lat 90-tych m.in. montażem długopisów. Siedziba firmy Marseille oraz jej biuro handlowe początkowo znajdowały się w Krakowie. Działalność nieprodukcyjna została przeniesiona do Niepołomic w 1994 roku.
Powstały w 1990 roku i działający do dziś producent kosmetyków Scandia Cosmetics przez pewien okres swojej działalności posiadał szwedzkiego udziałowca. Kapitał
włoski jest obecny w niewielkiej betoniarni firmy General Beton. Irlandzki koncern Irlandzki koncern CRH zainwestował z kolei ponad 16 mln zł w zakład produkcji kostki
betonowej i galanterii betonowej – Polbruk.

Usługi
Na terenie gminy Niepołomice do końca 2008 roku inwestycje kapitału zagranicznego w działalności usługowe przekroczyły kwotę 17 mln USD i liczbę 400 zatrudnio57

W początkowym okresie działalności firma dzierżawiła budynki przy ul. Grabskiej od poprzedniego właściciela, firmy Ampol.
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nych. Tak znaczący poziom jest w głównej mierze efektem inwestycji niemieckiej firmy
RL-Promitor, która wybudowała w Staniątkach nowoczesny terminal obsługi przesyłek
kurierskich o wartości blisko 9 mln USD58. Inwestycja ta odpowiada za ponad połowę
zatrudnienia generowanego przez zagraniczne firmy usługowe na terenie całej gminy.
Terminal jest dzierżawiony przez firmę DHL Express (Poland) zatrudniającą około 190
osób59 i odpowiada za ponad połowę zatrudnienia generowanego przez zagraniczne firmy usługowe na terenie całej gminy i docelowo ma pełnić również funkcję podsortowni wspomagającej działalność centrów logistycznych w Nowym Sączu, Tarnowie
i Rzeszowie. Drugą pod względem wielkości zatrudnienia w usługach jest firma z kapitałem niemieckim, Convoy Logistics60, organizująca spedycję ciężarówek dla MAN
Trucks i zatrudniającą około 70 osób. Ponad 20 osób znalazło zatrudnienie w dwóch
niemieckich firmach świadczących usługi utrzymania ruchu oraz sprzątania na rzecz
tego samego inwestora. Obie firmy, tj. Hörmann Service Polska i Premier Manufacturing
Support Services Poland 61, należą do tego samego właściciela – niemieckiej grupy Voith
Industrial Services. Innymi istotnymi z punktu widzenia wielkości zainwestowanego kapitału firmami nieprodukcyjnymi są portugalski inwestor Jeronimo Martins, do którego
należy sieć dyskontów Biedronka, oraz kontrolowany przez kapitał holenderski Royal
Kraków Golf and Country Club, który od 2002 roku poprzez spółkę-córkę Development
Facilities Ochmanów prowadzi również działalność deweloperską. W Niepołomicach
działają również trzy oddziały zagranicznych banków – ING Banku Śląskiego, Pekao
S.A. oraz Banku Millenium. Z końcem 2008 roku oddano do użytku nową stację paliw
firmy Shell w Niepołomicach, zaś od 2005 roku na terenie miasta prowadzi swoją placówkę szwajcarskie biuro pracy tymczasowej i pośrednictwa pracy Adecco.

Inwestycje w budowie i planowane
Na ukończeniu znajduje się inwestycja spółki Elektro-Schubert, należącej do niemieckiej firmy Schubert Elektroanlgen. Do wybudowanego na terenie Niepołomickiej
Strefy Inwestycyjnej zakładu firma zamierza przenieść z Krakowa produkcję urządzeń
sterujących, elektroniki oraz aparatury pomiarowej, a także rozpocząć wytwarzanie
urządzeń do pozyskiwania energii (m.in. solarów i pomp ciepła).
Jedną z największych niezrealizowanych inwestycji na terenie głównego kompleksu NSI jest zakład jednego z kooperantów firmy MAN – niemieckiego przedsiębiorstwa
ACP Polska62 – którego głównym profilem działalności miał być montaż kół do samo58
59
60
61

62

Tj. około 22 mln zł.
W tym kurierów.
Do 2009 roku Terra Polska.
W 2005 roku firma Premier MSS z siedzibą w Cincinnati (Ohio, USA), została przejęta przez koncern Voith AG. W Polsce firma funkcjonuje od 1997 roku, świadcząc usługi dla zakładów branży
motoryzacyjnej: Opla w Gliwicach i Volkswagena w Poznaniu.
W roku 2006 Grupa Hörmann z siedzibą w Kirchseon przejęła 50% udziałów w Automotive Components Penzberg GmbH (ACP), powiększając następnie swój udział do 100%. Procesom tym to-
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chodów ciężarowych. Dodatkowo zakład miał montować wykonane z półfabrykatów
metalowe elementy konstrukcyjne do samochodów63. Planowana fabryka miała być
trzecim zakładem produkcyjnym firmy matki po funkcjonujących w Monachium i Penzberg. Planowana hala, powstająca na działce o powierzchni 8,5 ha, miała mieć 10,8 tys.
m². Zakład miał osiągnąć docelowe zatrudnienie na poziomie 140 osób w 2011 roku,
z czego około 30 osób miało montować opony na felgi dla wszystkich zakładów MAN
w Polsce (wielkość produkcji miała wynieść około 190 tys. szt. na rok, z czego na zakład
w Niepołomicach miało przypadać około 150 tys. kół64). Do końca 2009 roku firma ACP
Polska zainwestowała na terenie Niepołomic ok. 6 mln zł, wstrzymując następnie inwestycję ze względu na kryzys gospodarczy. Usługi montażu kół od 2007 roku świadczy
inna firma należąca do Grupy Hörmann – Hörmann Service Polska65.
Amerykański Kreisler przystąpił do zaplanowania inwestycji w zakład produkcji
komponentów dla przemysłu lotniczego66. Całość inwestycji ma docelowo wynieść 12,4
mln USD67 i obejmować m.in. halę produkcyjną o powierzchni około 5,5 tys m2.
Rozwój działalności w Niepołomicach planują również firmy działające już na terenie gminy. Do najważniejszych należą m.in. rozbudowa Silgan White Cap Polska o dział
budowy maszyn (zakręcarek wieczek), nowe centrum logistyczne wraz z rozbudową
zakładu Royal Canin, rozbudowa funkcji logistycznych w zakładzie produkcyjnym Coca-Coli w Staniątkach oraz zwiększenie potencjału produkcyjnego przez Staco Polska.
Niezrealizowaną jak dotąd inwestycją w ramach KPT jest również szacowana na
około 11 mln zł fabryka transformatorów mocy i rozdzielni elektrycznych średniego
napięcia włoskiej firmy Elettrostandard Polska Sp. z o.o. W ramach niepołomickiej podstrefy krakowskiej SSE planuje rozpoczęcie działalności należąca do belgijskiego inwestora firma Hannecard Polska68, produkująca powłoki gumowe, poliuretanowe i kształtki w zakładzie zlokalizowanym na terenie krakowskiego oddziału Polskich Hut Stali.
W 2008 roku uzyskała ona pozwolenie na działalność w KPT.

63
64

65
66

67
68

warzyszyło wycofanie się ze spółki firmy MAN Nutzfahrzeuge, posiadającej w 2006 roku jeszcze
40% udziałów.
M.in. skrzynki akumulatorowe, dźwigary poprzeczne, wciągarki koła zapasowego, uchwyty i in.
Na zakład produkcji autobusów w Poznaniu i fabrykę w Starachowicach przypada odpowiednio 15
tys. i 25 tys. szt. pojazdów rocznie.
Dodatkowo zarządzająca procesami utrzymania ruchu w niepołomickiej fabryce MAN.
Klientami firmy są m.in. amerykańscy inwestorzy z branży lotniczej posiadający własne zakłady
produkcyjne w województwie podkarpackim – Pratt & Whitney (WSK Rzeszów) oraz MTU Aero
Engines.
Do 30.09.2010 firma zainwestowała na terenie Niepołomic blisko 4 mln USD.
Pod koniec 2007 roku z firmy Hannecard Polska wycofał się jej współwłaściciel (posiadający 26%
udziałów), tj. wchodzące obecnie w skład koncernu Arcelor Mittal Polskie Huty Stali (PHS). Od
tego momentu całość udziałów należy do belgijskiej firmy Hannethane NV.
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Inwestycje zlikwidowane
Na terenie gminy wstrzymały dotychczas działalność cztery znaczące firmy produkcyjne z kapitałem zagranicznym. Dwie pierwsze to niemiecki producent stolarki
okiennej z PCV Dresdner Fernsterbau Polska oraz jego kooperant – należący do kapitału francuskiego producent szyb Glaspol. Obie firmy zainwestowały na terenie Niepołomic ponad 3 mln USD. Firma DFB w październiku 2004 roku została sprzedana
przez niemiecki koncern VGT Industrie poprzednim właścicielom, osobom fizycznym
pochodzenia niemieckiego69. W 2007 roku wskutek pogarszających się wyników finansowych firma DFB zlikwidowała swą działalność w Niepołomicach, a wraz z nią wycofał się prowadzący działalność w dzierżawionych od niej budynkach Glaspol, należący
do francuskiego koncernu Saint Gobain. Poza terenem miasta Niepołomice w latach
1990–2010 wstrzymały działalność firmy należące do inwestorów niemieckich: producent stolarki okiennej Kamm Bauelemente, prowadzący działalność w Woli Batorskiej
w halach dzierżawionych od Spółdzielni Kółek Rolniczych, oraz firma Euro-Caravan,
wytwarzająca elementy domów z drewna, zlokalizowana na terenie b. Igloopolu. W latach 2004–2008 firma Kamm Bauelemente kontynuowała działalność pod nazwą Bawarskie Przedsiębiorstwo Budowy Domów i Hoteli.

69

Franzowi Engelmeyerowi i Cornelisowi Van Eijk.

6. Zaangażowanie gminy w rozwój stref inwestycyjnych
– od wiosłowania do sterowania
Wojciech Jarczewski

Stosunek władz Niepołomic do rozwoju lokalnego, w tym stref inwestycyjnych, ewoluował od zarządzania-administrowania (local government) do rządzenia-umożliwiania
(local governance), twórczo dostosowując do polskich warunków doświadczenia samorządów z Europy Zachodniej i USA z lat 70-tych i 80-tych (Hambelton 1998). Niepołomicki samorząd od 1990 do 2010 roku przeszedł długą drogę, by użyć klasycznego już
porównania, od „wiosłowania” do „sterowania” (Osborne, Gaebler 1995) – od bezpośrednich interwencji na rynku nieruchomości i udziałowca lokalnych firm do partnerstwa, doradztwa i wspomagania.
Aktywność władz lokalnych i zaangażowanie w rozwój stref inwestycyjnych były
zasadniczymi czynnikami umożliwiającymi lokalizację w gminie wielu nowych firm.
W omawianym okresie gmina koncentrowała działania na takich zagadnieniach jak:
gospodarka nieruchomościami, inwestycje infrastrukturalne, planowanie przestrzenne
i opisana w rozdziale 7 budowa proinwestycyjnego wizerunku gminy. Ważnym czynnikiem rozwoju była polityka podatkowa, zgodnie z którą w Niepołomicach stale obowiązywały maksymalne, lub zbliżone do maksymalnych stawki podatku od nieruchomości.
Środki uzyskiwane w ten sposób stanowiły jedno z podstawowych źródeł finansowania
inwestycji komunalnych, w tym także tych związanych ze strefą inwestycyjną.

Ewolucja zaangażowania gminy w rozwój stref inwestycyjnych
U podstaw rozwoju strefy inwestycyjnej w Niepołomicach i sukcesów w przyciąganiu inwestorów leżało niewątpliwie zaangażowanie się gminy w gospodarkę nieruchomościami. Władze lokalne już od początku lat 90-tych starały się być aktywnym
graczem na lokalnym rynku poprzez komunalizację mienia państwowego (na początku lat 90-tych skomunalizowano 1284 działki o powierzchni 413 ha), a także scalenia,
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zakupy, sprzedaże, wymiany. W latach 90-tych przedsiębiorstwa przekazywały gminie
niektóre swoje nieruchomości (zazwyczaj zbędne w danym momencie) w zamian za
redukcję długów. W taki sposób zostały przejęte niektóre nieruchomości Motoruchu.
W zamian za przekazanie gminie działek GS Samopomoc Chłopska nie tylko pozbyła
się długów względem władz gminnych, ale otrzymała także środki na spłatę kredytu
w banku. W podobny sposób została przejęta przez gminę część majątku Krakowskich
Zakładów Drobiarskich, w tym hotel robotniczy i oczyszczalnia ścieków.
Z aktywnością na rynku nieruchomościami wiąże się historia jednej z najbardziej
opłacalnych inwestycji gminy. Na przełomie 1993 i 1994 roku gmina zakupiła od wojewody tereny po upadłym zakładzie Kombet. Połowa tego terenu została następnie w ciągu sześciu tygodni sprzedana niemieckiemu producentowi okien DFB za kwotę dwa
razy wyższą niż koszty zakupu całej działki.
Pierwszy przełom w rozwoju stref inwestycyjnych w Niepołomicach, czyli lokalizacja rozlewni Coca-Coli oraz rozwój działalności produkcyjnej na terenach poprzemysłowych, był możliwy dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu gminy. Bez atrakcyjnej
komunalnej działki pozyskanie Coca-Coli nie byłoby raczej możliwe. W podobny sposób pozyskano większość nowych inwestorów w latach 90-tych.
Dzięki szybkim przejęciom terenów po upadających zakładach, co szerzej opisano
w rozdziale 3, udało się zapobiec dewastacji i zniszczeniu najważniejszej istniejącej tam
infrastruktury technicznej i budynków. Uniknięto także uwikłania tych działek w skomplikowaną strukturę własności. W wielu polskich miastach istnieją potencjalnie atrakcyjne inwestycyjnie tereny poprzemysłowe, na których zdewastowano istniejącą, często
bardzo cenną infrastrukturę techniczną, a struktura własności uniemożliwia lub bardzo
utrudnia ich zagospodarowanie (Huculak 2009). W Niepołomicach takim negatywnym
przykładem obrazującym niekorzystne przekształcenia zachodzące na terenach poprzemysłowych jest dawna baza kombinatu Igloopol w Woli Batorskiej. Duży, atrakcyjny
teren już niemal dwadzieścia lat czeka na uregulowanie spraw własności, blokując ruch
inwestycyjny na tym obszarze.
Drugi przełom w rozwoju strefy inwestycyjnej w Niepołomicach, czyli lokalizacja
montowni ciężarówek MAN, nie byłby natomiast możliwy bez współpracy władz lokalnych z licznymi partnerami. Nieudana próba pozyskania fabryki PSA Peugeot-Citroen,
podjęta w latach 2001–2002, znacznie przyspieszyła proces rozbudowy sieci partnerstw.
Działania prowadzone na rzecz tego inwestora rozpoczęły kształtowanie obecnego podejścia do rozwoju stref inwestycyjnych. Koncern PSA oczekiwał działki o powierzchni
140 ha, co przy ówczesnych cenach nieruchomości wykluczało możliwość wykupienia
tego terenu przez gminę. Rozpoczęto więc rozbudowę systemu partnerstw: zamiast skupować działki władze lokalne skoncentrowały się na przekonywaniu właścicieli nieruchomości, aby podpisywali oświadczenia o gotowości do ich sprzedaży zainteresowanemu inwestorowi. Mimo że gminie nie udało się pozyskać inwestycji PSA, te doświadczenia okazały się bardzo obiecujące i zdecydowano się je wykorzystać.
Działania zmierzające do przygotowania poważnej oferty dla dużego inwestora
spotkały się z pozytywną reakcją przynajmniej kilku instytucji samorządowych i rzą-
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dowych. W pierwszych latach XXI wieku Polska przegrała starania o kilka dużych prestiżowych inwestycji motoryzacyjnych, głównie na rzecz Słowacji, Czech oraz Węgier.
W społeczeństwie, wśród polityków i w mediach istniała wyczuwalna potrzeba sukcesu. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) pracowała pod dużą
presją i ciągle musiała się tłumaczyć w mediach z kolejnych porażek. Pod podobną
presją znalazł się urząd marszałkowski w Małopolsce. W tym okresie Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny szukała nowych koncepcji rozwojowych. W porównaniu z innymi strefami krakowska SSE do 2005 roku wydała stosunkowo niewiele pozwoleń na działalność, wartość inwestycji była niska, a liczba nowo
utworzonych miejsc pracy – niewielka.
W takich uwarunkowaniach władze Niepołomic kończyły w 2005 roku przygotowywanie oferty dla dużej inwestycji. Po porażce z PSA Peugeot-Citroen także w gminie
istniała potrzeba pozyskania dużego inwestora i pod tym kątem zaczęto przygotowywać
infrastrukturę techniczną – kosztem ponad 17 mln zł rozbudowano kanalizację i wodociąg oraz zbudowano nową drogę do strefy inwestycyjnej (tab. 6.2.). Właściciele znajdujących się tam nieruchomości byli zainteresowani ich sprzedażą.
W 2005 roku, kiedy MAN ogłosił zamiar budowy fabryki ciężarówek w Europie Środkowej, wytworzył się bardzo korzystny klimat dla pozyskania tej inwestycji do
Niepołomic. Sukces stał się możliwy dzięki partnerskiej współpracy wielu podmiotów
(tab. 6.1.):
– Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych była odpowiedzialna za
bezpośrednią obsługę inwestora oraz współpracę z rządem w sprawie uzgodnienia wysokości pomocy publicznej
– samorząd regionalny powołał i wyposażył w środki finansowe spółkę Małopolskie Parki Przemysłowe, która zajęła się wykupem gruntów
– SSE Krakowski Park Technologiczny zgodziła się objąć swoim zasięgiem tereny inwestycyjne w Niepołomicach
– właściciele nieruchomości zgodzili się na sprzedaż działek podmiotowi wskazanemu przez burmistrza
– niezbędna infrastruktura techniczna dzięki zapewnionym środkom z funduszu
Phare SSG mogła być wybudowana przez gminę w okresie kilku miesięcy.
W tamtym czasie wysiłek władz lokalnych zaczął się koncentrować głównie na
ułatwianiu współpracy między poszczególnymi osobami i instytucjami, choć – jak już
wspomniano – nie zaniedbywano także działań znajdujących się w zakresie obowiązków i możliwości samorządu lokalnego. Przykładem szczególnej elastyczności samorządu gminnego było przeprowadzenie zmiany małego fragmentu planu przestrzennego
zagospodarowania na potrzeby inwestycji MAN w ciągu zaledwie jednego tygodnia.
W kolejnych latach pozyskiwanie większych inwestorów odbywało się w Niepołomicach w ramach systemu współpracy, który został wypracowany podczas działań na rzecz
montowni MAN. PAIiIZ widząc w Niepołomicach poważnego partnera, chętnie przedstawiał inwestorom oferty gminy. SSE KPT obejmowała swoimi ulgami kolejne obszary
inwestycyjne, które w dalszym ciągu, choć na mniejszą skalę, wykupuje, scala i sprzedaje
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spółka samorządu wojewódzkiego Małopolskie Parki Przemysłowe. W ten sposób obsłużone zostały m.in. Royal Canin, Nidec i kilkanaście innych przedsiębiorstw.
Od początku XXI wieku władze lokalne w mniejszym stopniu niż w latach 90tych angażowały się bezpośrednio w gospodarkę nieruchomościami. Przykładem obrazującym zmianę tego zaangażowania był stosunek do nieruchomości pozostających
po zakładach kończących swoją działalność na terenie gminy. W latach 90-tych tereny
poprzemysłowe przejmowane przez gminę były podstawą umożliwiającą rozwój strefy
inwestycyjnej. Po 2000 roku samorząd nie zajmował się już skupowaniem tego typu
nieruchomości. W 2007 roku tereny po upadłej garbarni zostały sprzedane nowym inwestorom bezpośrednio przez syndyka. Podobnie obiekty po zamkniętym w 2006 roku
DFB ich ówczesny właściciel sprzedał bezpośrednio kolejnym inwestorom.
Tab. 6.1. Różnice w podejściu władz lokalnych do rozwoju stref inwestycyjnych
Niepołomicach w latach 1990–2010.

Przygotowywanie ofert
inwestycyjnych

Promocja ofert
inwestycyjnych

Pomoc publiczna

1990–2000
(wiosłowanie – XX wiek)
Oferty niemal wyłącznie na
działkach i obiektach gminnych
Głównie brownfield

Promocja bezpośrednia:
nawiązywanie kontaktów
z inwestorami szukającymi miejsca
lokalizacji, rozsyłanie ofert
inwestycyjnych
Brak

Bezpośrednie
Przejmowanie upadających
prowadzenie działalności zakładów przez gminę
gospodarczej
Bezpośrednie włączanie się
w procesy restrukturyzacji
Planowanie przestrzenne Szybkie pokrycie terenu gminy
planami miejscowymi z dużą
rezerwą na nowe inwestycje
Inwestycje
Stosunkowo niewielkie nakłady
w infrastrukturę
na dostosowanie istniejącej
techniczną
infrastruktury przejętej od
upadających zakładów
Duże inwestycje (np. kolektor
ścieków dla Coca-Coli) finansowane
przez zainteresowanych inwestorów

źródło: opracowanie własne.

2000–2010
(sterowanie – XXI wiek)
Oferty na działkach partnerów:
właścicieli prywatnych i państwowych,
samorządu regionalnego (MPP) i SSE
KPT
Głównie greenfield
Promocja pośrednia: PAIiIZ,
Regionalne Centrum Obsługi
Inwestora, SSE Krakowski Park
Technologiczny,
Granty rządowe
Zwolnienia z podatków w ramach SSE
Sprzedaż działek inwestorom poniżej
kosztów zakupu (wsparcie samorządu
regionalnego przez MPP)
Wycofanie się z działalności
gospodarczej do niezbędnego
minimum (utrzymanie gospodarstwa
pomocniczego)
Aktualizacja miejscowych planów
i dalsze otwieranie terenów
inwestycyjnych
Duże inwestycje infrastrukturalne
realizowane przez gminę i
współfinansowane ze środków UE
Budowa nowych dróg, ujęć wody,
oczyszczalni ścieków, kanalizacji
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Rozbudowa infrastruktury technicznej
W 1993 roku przejęcie przez gminę oczyszczalni ścieków po upadłych Krakowskich Zakładach Drobiarskich umożliwiło przyciągnięcie rozlewni Coca Coli. Koncern
pokrył koszty budowy dwukilometrowego odcinka kolektora między zakładem a oczyszczalną. Dodatkowo, na potrzeby tego inwestora, gmina na swój koszt przesunęła znajdujący się na oferowanej działce odcinek linii wysokiego napięcia 110 kV. Na tę inwestycję przeznaczono znaczną część środków otrzymanych w zamian za nieruchomość.
Także pierwsza poważniejsza telefonizacja gminy była związana z aktywnością władz
lokalnych działających na rzecz Coca-Coli. Jednym z warunków lokalizacji tego zakładu było zapewnienie pięciu numerów telefonicznych. Zostały one podłączone dzięki
zakupieniu przez gminę wojskowej radiostacji. Kilka pozostałych numerów sprzedano
innym przedsiębiorcom w gminie.
Jedną z ważnych przewag konkurencyjnych Niepołomic w latach 90-tych był fakt,
że oferowane działki poprzemysłowe były wyposażone w podstawową infrastrukturę
techniczną. W rezultacie nakłady gminy na rozbudowę tej infrastruktury na rzecz nowych firm nie musiały być zbyt wysokie. Po 2000 roku – wraz z wyczerpywaniem się
terenów poprzemysłowych i w związku z koncepcją znacznego rozszerzenia strefy inwestycyjnej – władze lokalne podjęły kilka poważniejszych inicjatyw związanych z rozbudową infrastruktury technicznej na potrzeby inwestorów (tab. 6.2.). Główną inwestycją był projekt współfinansowany ze środków przedakcesyjnych Phare SSG 2003, który
umożliwił przygotowanie infrastruktury dla fabryki MAN. W kolejnych latach gmina
corocznie przeznaczała na rozwój infrastruktury, a szczególnie dróg gminnych w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej, środki od kilkuset tysięcy do ponad 1 mln zł. W 2010
roku zapisano w budżecie 10 mln zł na dokończenie tzw. zachodniej obwodnicy gminy.
Tab. 6.2. Wydatki na rozwój stref inwestycyjnych z budżetu Niepołomic.
Rok
2010

2009

2008
2007

2005–2006

Inwestycja
Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe – infrastruktura
dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej
Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe – budowa
dróg gminnych i wewnętrznych w Niepołomickiej Strefie
Przemysłowej
Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe – budowa
dróg gminnych i wewnętrznych w Niepołomickiej Strefie
Przemysłowej
Budowa dróg gminnych w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej
Rozwój przedsiębiorczości w strefie przemysłowej Niepołomic.
Zadania: rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji
zlewni nr 3 w dzielnicy Podgrabie, budowa drogi łączącej ulicę
Kolejową z ulicą Mokrą.
Wysokość dotacji z Funduszu Phare SSG 2003: 12 958 020 zł

źródło: opracowanie na podstawie budżetów Niepołomic.
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Proinwestycyjne planowanie przestrzenne
Objęcie terenów inwestycyjnych odpowiednimi zapisami w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego jest jednym z podstawowych narzędzi, jakie mogą
wykorzystywać władze lokalne w celu budowania atrakcyjności inwestycyjnej. W Niepołomicach od 1990 do 2010 roku strefa inwestycyjna nie była pokryta planami zaledwie przez osiem miesięcy w 2004 roku.
W 1990 roku obowiązywał w Niepołomicach plan zagospodarowania z 1984 roku.
Nowe władze samorządowe, dostrzegając bariery rozwojowe wynikające z obowiązywania tego planu, niemal natychmiast po przejęciu odpowiedzialności za gminę przystąpiły do
opracowywania nowego dokumentu. Już w 1993 roku uchwalony został nowy Miejscowy
plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Niepołomice, który objął
obszar całej gminy. Ustalenia tego planu pozwoliły na lokalizację licznych nowych firm.
Warto wspomnieć, że do końca 2003 roku, a więc do chwili, kiedy – podobnie jak wszystkie
inne plany w Polsce uchwalone w tym okresie – stracił ważność, nie był ani razu aktualizowany. Plan ten, w którym wprowadzono wiele terenów przemysłowych, z dzisiejszej perspektywy uznawany jest w Niepołomicach za jeden z głównych czynników sukcesu.
W sierpniu 2004 roku najważniejsze tereny inwestycyjne w gminie – 255 ha w okolicach ul. Grabskiej i Podłęskiej – niemal natychmiast zostały objęte nowym planem
miejscowym. Pozostałe części miasta i gminy objęto trzema planami miejscowymi
uchwalonymi w 2005 i 2006 roku. Władze lokalne starały się także, w miarę potrzeb
inwestorów, aktualizować istniejące plany. Do historii gminy przeszła przygotowana
i przeprocedowana w ciągu zaledwie jednego tygodnia w 2006 roku zmiana planu dla
drogi o powierzchni 0,3 ha na potrzeby firmy MAN.
Z uwagi na rosnące zainteresowanie Niepołomicami ze strony inwestorów władze
gminy zdecydowały się na znaczne rozszerzenie strefy inwestycyjnej. W styczniu 2007
roku uchwalono, obowiązujący do chwili obecnej, Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej,
w ramach którego strefa inwestycyjna została rozszerzona do niemal 652 ha. Aktualnie
strategia proinwestycyjna gminy jest rozwijana w oparciu o ten dokument. Do połowy
2010 roku plan ten był kilkakrotnie zmieniany w odpowiedzi na potrzeby kolejnych
inwestorów, m.in. Gellwe – Foodcare.

Polityka gminy w zakresie podatku od nieruchomości
W Niepołomicach już od samego początku samorządności była prowadzona polityka wysokich stawek podatków lokalnych, a w szczególności podatków od nieruchomości. Takie podejście wynikało z przekonania, że miarą samorządności i lokalnej wolności
jest wysokość budżetu inwestycyjnego (Budżet… 2006). Dlatego też prowadzono równolegle wiele działań zmierzających do maksymalizacji dochodów własnych gminy.
Od kiedy Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku umożliwiła samorządom gminnym względnie samodzielne decydowanie o wysokości stawek, w Niepołomicach radni uchwalali zazwyczaj najwyższe lub zbliżone do najwyższych pułapy stawek
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podatku od nieruchomości. Wysokimi podatkami obciążano zarówno grunty, jak i nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także budynki mieszkalne. Na rycinach 6.1. i 6.2. przedstawiono wysokości stawek podatków od nieruchomości
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Stawki w Niepołomicach
były zazwyczaj równe stawkom maksymalnym, bądź też zaledwie o kilka procent niższe.
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Ryc. 6.1. Stawki podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – stawki za 1 m2.
źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

U podstaw polityki stosowania wysokich stawek leżało poparte prowadzonymi stale analizami przekonanie, że podatek od nieruchomości nie wpływa znacząco na bilanse
niepołomickich przedsiębiorstw – obciążenia z tego tytułu to dla nich kwoty stosunkowo niewielkie, na poziomie ułamków procenta obrotów. Dla gminy pozyskane w ten
sposób środki stanowiły natomiast podstawę do prowadzenia aktywnego programu inwestycyjnego. Pozwalały m.in. na pokrywanie wkładów własnych w projektach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Poza wyjątkowymi sytuacjami (lata 2006–2007) stawki podatków były w Niepołomicach podnoszone co roku i dostosowywane do maksimów określanych w rozporządzeniach (od 2006 roku obwieszczeniach) Ministra Finansów. Oznacza to, że radni co
roku musieli podejmować te trudne i niepopularne decyzje i konfrontować się z niezadowolonymi mieszkańcami oraz przedsiębiorcami. Władze gminy starały się jednak co-
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rocznie podsumowywać inwestycje zrealizowane dzięki wyższym przychodom i przedstawiać mieszkańcom plany kolejnych interwencji. Przedsiębiorcy w zamian za środki
przekazywane gminie w ramach podatku od nieruchomości mogli liczyć na stały rozwój
niezbędnej do prowadzenia działalności infrastruktury technicznej.
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Ryc. 6.2. Stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – stawki za 1 m2.
źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Burmistrz Stanisław Kracik starał się przekonywać mieszkańców do konieczności stosowania wysokich stawek podatków od nieruchomości. Przedstawiał wątpliwości
radnych, tłumacząc ich dramatyczne uwikłanie w dylemat:
– duże podatki (niepopularne) i duże inwestycje (popularne) czy też
– małe podatki (popularne) i małe inwestycje (niepopularne) (Rozmowy… 1993, s. 3)
Sukces w postaci przyciągnięcia do Niepołomic kilkudziesięciu inwestorów udowodnił, że ulgi i zwolnienia z podatków od nieruchomości nie są niezbędnym elementem
działań proinwestycyjnych gminy. Okazało się, że jest możliwe budowanie atrakcyjnych
ofert inwestycyjnych, których elementem nie są niskie podatki lokalne. Konkluzja ta
nie odbiega od wyników badań Płonki i Wojewodzica (2008), którzy analizując politykę gmin województwa małopolskiego w zakresie podatku od nieruchomości w latach
2003-2007, wykryli brak zależności pomiędzy obniżaniem przez samorządy wysokości
stawek podatków od nieruchomości a aktywnością gospodarczą na danym terenie.
Stała polityka stosowania wysokich stawek okazała się w istocie elementem budowania
wizerunku gminy jako poważnego i stabilnego partnera, który udowadniał, że uzyskane środ-
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ki przeznacza na poprawę warunków działania swoich podatników. Władze lokalne starały się
zachować pewną elastyczność w stosunku do przedsiębiorstw, które okresowo znajdowały się
w trudnej sytuacji ekonomicznej, znacząco wydłużając termin zapłaty zobowiązań.

Dochody budżetu gminy z podatków od nieruchomości, PIT, CIT
Zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy odprowadzają podatki, które częściowo wpływają do budżetu gminy. Należy się zatem spodziewać, że w budżecie gminy po stronie
dochodów ślad funkcjonowania i rozwoju licznych nowych firm w strefach inwestycyjnych
powinien być szczególnie widoczny w następujących pozycjach dochodów własnych:
– podatek od nieruchomości, którym szczególnie wysoko obciążane są nieruchomości wykorzystywane w działalności gospodarczej
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), płacony przez pracujących mieszkańców gminy
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), płacony przez przedsiębiorstwa działające na terenie gminy.
Podstawą dochodów własnych gminy Niepołomice, oprócz dochodów z majątku,
były od początku lat 90-tych dochody uzyskiwane z podatku od nieruchomości i udziały
gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (tab. 6.3.). Przychody z obu
tych podatków w latach 1995–2008 dynamicznie rosły, choć wartość zbieranego w gminie podatku od nieruchomości rosła znacznie szybciej. W omawianym okresie dochody
gminy z tego tytułu wzrosły dziesięciokrotnie, podczas gdy dochody z PIT czterokrotnie. Znacznie mniejsze dochody gmina uzyskiwała zazwyczaj z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. W tym ujęciu wyjątkowy okazał się rok 2008, kiedy
to dochody z CIT sięgnęły niemal 5 mln zł. Tak wysokie dochody należy wiązać z bardzo wysokim zyskiem wykazanym przez MAN. W kolejnych latach raczej nie należy
spodziewać się aż tak wysokich wpływów z tego tytułu.
Wartości przedstawione w tab. 6.3. wyraźnie pokazują, że w Niepołomicach wraz
z szybkim wzrostem liczby nowych firm najszybciej rosły wpływy z podatku od nieruchomości. Wielkość dochodów z pozostałych podatków (PIT i CIT) rosła znacznie wolniej. Wyniki tej analizy pokazują zasadnicze znaczenie podatku od nieruchomości jako podstawowego instrumentu umożliwiającego gminie „zarabianie” na działających na jej terenie firmach.
Tab. 6.3. Wartość środków pozyskiwanych przez Niepołomice z podatku od
nieruchomości, PIT oraz CIT.
Rok
1995
2000
2005
2008

Podatek od
nieruchomości [zł]
1 332 985
4 360 622
6 987 977
13 487 757

Dochody
z PIT [zł]
2 581 910
4 309 059
5 405 150
10 781 755

Dochody z CIT
[zł]
94 631
686 097
676 509
4 911 772

Udział tych dochodów
w dochodach gminy ogółem
[%]
17,4
10,8
17,9
26,6

źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Dochody Niepołomic tych trzech podatków przeanalizowano w odniesieniu do dochodów pozostałych czterech gmin powiatu wielickiego: Wieliczki (50 tys. mieszk.),
Gdowa (16,5 tys. mieszk.), Kłaja (10 tys. mieszk.) oraz Biskupic (8,7 tys. mieszk.) Te
gminy, choć ich charakter jest znacząco różny, mogą stanowić pewne tło porównawcze
dla zmian przychodów w Niepołomicach. Wieliczka to średniej wielkości miasto w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, w którym zachodzą szybkie procesy suburbanizacji,
pozostałe natomiast to niewielkie gminy wiejskie.
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości to najważniejsze dla gminy źródło przychodów z tytułu
funkcjonowania na jej terenie przedsiębiorstw. Na ryc. 6.3. przedstawiono dynamikę
przyrostu dochodów z tego tytułu na tle pozostałych gmin powiatu wielickiego w przeliczeniu na mieszkańca. W 1995 roku dochód ten był w Niepołomicach niemal identyczny z dochodami w Wieliczce i Kłaju. Połowa lat 90-tych to początek intensywnego
rozwoju stref inwestycyjnych w gminie. Przyrost liczby firm i wykorzystywanej przez
nie powierzchni znalazł swoje odzwierciedlenie w szybkim przyroście wartości zbieranych podatków. Już w 1996 roku Niepołomice uzyskały z tego źródła, w przeliczeniu
na mieszkańca, więcej niż inne gminy i z czasem ten dystans stale się zwiększał. Nawet
w czasie kryzysu w latach 2003–2004 Niepołomice zwiększały dystans w stosunku do
pozostałych gmin w powiecie – ich dochody z tego źródła spadały wolniej niż w pozostałych gminach. W 2008 roku Niepołomice po raz pierwszy otrzymały z podatku
od nieruchomości kwotę bezwzględnie większą niż powiatowa Wieliczka (o 1,4 mln zł).
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Ryc. 6.3. Wielkość dochodów z podatku od nieruchomości w przeliczeniu na
mieszkańca w gminach powiatu wielickiego.
źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Dynamika wzrostu wartości dochodów odzwierciedla także zmianę jakościową, która zaszła w połowie obecnej dekady. Do Niepołomic zaczęły napływać bardzo duże i terenochłonne inwestycje, co – mimo zwolnień przyznanych firmie MAN – spowodowało skokowy wzrost dochodów z podatku od nieruchomości. W 2008 roku Niepołomice otrzymywały z tego źródła, w przeliczeniu na mieszkańca, niemal trzy razy więcej pieniędzy niż
znajdujące się jeszcze w 1995 roku na tym samym poziomie dochodów Kłaj i Wieliczka.
Udział gminy w podatku od dochodu od osób prywatnych PIT
Wysokość podatku PIT świadczy o wysokości dochodów i zamożności obywateli,
a w szczególności o liczbie i dochodach osób szczególnie dobrze zarabiających. Z badań
prowadzonych w kilku większych polskich miastach wynika, że około 60% dochodów
z podatku PIT jest odprowadzane przez 7–8% najbogatszych podatników (Jarczewski
2009). W tym kontekście należy zatem analizować przedstawione na ryc. 6.4. dochody
z tego podatku w latach 1995–2008. W 1995 roku każda z gmin powiatu wielickiego miała
podobny dochód wynoszący około 130 zł rocznie na mieszkańca. W kolejnych latach wielkości uzyskiwanych dochodów zaczęły się różnicować. Najszybciej zwiększały się dochody Wieliczki, zarówno w przeliczeniu na mieszkańca, jak i w wartościach bezwzględnych.
Liczba ludności Wieliczki wzrosła od połowy lat 90-tych z 43,5 tys. do 50 tys. osób. Nowi
mieszkańcy Wieliczki to w znacznej części osoby dobrze zarabiające i kupujące stosunkowo drogie nieruchomości, co zwiększało dochody gminy z tytułu jej udziałów w PIT.
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Ryc. 6.4. Wielkość dochodów budżetów gmin powiatu wielickiego z podatku od
dochodu od osób prywatnych PIT w latach 1995–2008 w przeliczeniu na mieszkańca.
źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Gmina Niepołomice do końca 2010 roku nie stała się aż tak atrakcyjnym obszarem suburbanizacji, a zwiększenie się udziału gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych wynikało w znacznej mierze ze wzrostu wynagrodzeń Niepołomiczan, zarówno tych pracujących w gminie, jak i tych codziennie dojeżdżających do pracy w Krakowie. Interpretując przedstawione na ryc. 6.4. dane statystyczne nietrudno zauważyć,
że otwarcie gminy na suburbanizację może stanowić szybsze, a często także pewniejsze
źródło dochodów niż wspieranie własnych obywateli na trudnej drodze rozwoju zawodowego przez rozwijanie strefy inwestycyjnej. Przedstawione dane pokazują, że rozwój
firm i stworzenie w gminie bardzo wielu miejsc nie przekłada się szybko na wzrost dochodów osób z grupy najlepiej zarabiających (Ryc. 6.5.).
Udział gminy w podatku od dochodu od osób prawnych CIT
Dochody z podatku CIT w latach 1995–2008 stanowiły dla gmin powiatu wielickiego stosunkowo niewielkie źródło dochodów, zazwyczaj na poziomie kilku – kilkunastu
procent dochodów PIT. Kwotę z tego podatku przewyższającą 1 mln zł w omawianym
okresie udało się uzyskać tylko Niepołomicom w 2007 i 2008 roku.
Dochody budżetów gmin z tego tytułu były niskie z dwóch powodów. Po pierwsze
udział gmin w tym podatku jest niewielki, po drugie zaś wiele firm stara się nie wykazywać zysków i w ten sposób unikać opodatkowania podatkiem CIT. Najwyższe kwoty
z tego podatku, w przeliczeniu na mieszkańca, wpływały przez wiele lat do budżetu gminy
Kłaj. W 2007 i 2008 roku w Niepołomicach osiągnięto znacznie większe przychody z tego
tytułu. Taka sytuacja była efektem wypracowania znacznych zysków przez MAN.
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Ryc. 6.5. Wielkość dochodów budżetów gmin powiatu wielickiego z podatku od
dochodu od osób prawnych w latach 1995–2008 w przeliczeniu na mieszkańca.
źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS.
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Wnioski
W pierwszych latach transformacji ustrojowej samorząd lokalny w Niepołomicach
na dużą skalę przejmował (głównie komunalizował) i kupował nieruchomości, następnie je odpowiednio przekształcał (dzielił, łączył, wyposażał w infrastrukturę techniczną)
i sprzedawał inwestorom. W pierwszej połowie lat 90-tych gmina kilkakrotnie wchodziła też bezpośrednio w rolę inwestora. Jako burmistrz Niepołomic Stanisław Kracik
zajmował się więc m.in. produkcją napojów, ubojem kurczaków czy praniem ubrań.
Włączał się również bezpośrednio w restrukturyzację spółdzielni rolniczej i zakładów
produkujących sprzęt dla wędkarzy.
Pod koniec lat 90-tych zaangażowanie władz lokalnych w działania proinwestycyjne zaczęło się zmieniać. Zmniejszano bezpośrednie zaangażowanie gminy w działalność gospodarczą. Władze lokalne, wykorzystując swoje kompetencje ustawowe i lobbing, starały się natomiast coraz silniej wspierać relacje między partnerami w procesie
inwestycyjnym:
– właścicielami nieruchomości i ich nabywcami,
– dostawcami mediów i ich odbiorcami,
– administracją rządową i regionalną a przedsiębiorcami oczekującymi pomocy
publicznej.
W wyniku zastosowania takiego podejścia została zwielokrotniona skala i liczba
nowych inwestycji w Niepołomicach.
Z perspektywy dwudziestu lat rozwoju stref inwestycyjnych w Niepołomicach
można także zauważyć kilka cech charakterystycznych dla tej gminy. Pierwszą z nich są
wysokie podatki od nieruchomości, najczęściej maksymalne lub zbliżone do maksymalnych. Poza kilkoma wyjątkowymi sytuacjami radni nie obniżali tych podatków ani nie
zwalniali z nich przedsiębiorstw z. Cechą charakterystyczną Niepołomic było także dobre planowanie przestrzenne, dostosowywane do zmieniających się potrzeb i oczekiwań
inwestorów. Stałe jest także ogromne zaangażowanie władz lokalnych w promocję proinwestycyjną gminy przy niemal wyłącznym wykorzystaniu kanałów promocji pośredniej. Od 1990 roku nie zmieniło się także profesjonalne podejście do przedsiębiorców
działających lub zainteresowanych rozpoczęciem działalności na terenie gminy.
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W okresie dwudziestu lat działań proinwestycyjnych Niepołomice wypracowały swój własny, oryginalny sposób promocji i budowy wizerunku gminy przyjaznej
inwestorom. Władze lokalne czyniły wysiłki, by ten wizerunek, rozumiany jako suma
idei, przekonań i wrażeń jakie potencjalni inwestorzy mają o gminie (Kotler i in. 1999),
stanowił atut wzmacniający jej atrakcyjność inwestycyjną. Do jego budowania wykorzystywano liczne narzędzia, które stosowane jednocześnie umożliwiały wzmacnianie
przekazu (ryc. 7.1.).
W szerokim zakresie starano się wykorzystywać narzędzia promocji pośredniej,
polegające na umiejętnej współpracy z różnego rodzaju partnerami, a także działania
typu public relations bazujące na naturalnej ciekawości mediów. Stosunkowo niewiele
wysiłku poświęcano natomiast promocji bezpośredniej: reklamom, uczestnictwie w targach inwestycyjnych, rozdawaniu materiałów promocyjnych i in.
Burmistrz Stanisław Kracik w pierwszych latach swoich rządów w gminie zdefiniował trzy generalne zasady budowy wizerunku gminy i w kolejnych latach starał się
je realizować (O Niepołomicach… 1996). Są to:
1. Zasada spójności polityki wewnętrznej i promocji. Dobra prasa i pozytywny
wizerunek gminy wspiera proces identyfikacji mieszkańców gminy i budzi poczucie lokalnej dumy, ale równocześnie weryfikuje zgodność reklamy z realiami.
2. Zasada czytelności lokalnych, znanych celów strategicznych, jakie gmina chce
osiągnąć; posiadanie własnej drogi rozwoju przy społecznej akceptacji założonych celów.
3. Zasada równowagi priorytetów społecznych i gospodarczych. Ilustracją tej zasady niech będzie równorzędność inwestycji komunalno-infrastrukturalnych
i oświatowych, przy czym w tych ostatnich obowiązuje reguła równomiernego
kierowania środków na doposażenie szkół, finansowanie zajęć dodatkowych
oraz budowę nowych obiektów.
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Zamek
Królewski
w Niepołomicach: hotel,centrum
konferencyjne,nowoczesna
przestrzeń wystawiennicza

Wysoka pozycja Stanisława
Kracika na regionalnej i lokalnej
scenie politycznej

INVESTATUR - najlepsi już
tu są (Coca-Cola, MAN)
- można inwestować

Twinning - współpraca z miastami
partnerskimi: Francja, Włochy,
Ukraina, Japonia, Finlandia, Niemcy

Wykorzystanie polityki społecznej
do budowy pozytywnego
wizerunku Niepołomic w mediach

Wysoka pozycja w rankingach
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Wizerunek Niepołomic
jako gminy przyjaznej
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MARR, współpraca z SSE KPT

Ryc. 7.1. Elementy budujące wizerunek Niepołomic jako gminy przyjaznej inwestorom
– lokomotywy wizerunku.
źródło: opracowanie własne.

Takie podejście skutkowało kompleksowym i dość nietypowym, jak na polskie
warunki, podejściem do promocji i budowy wizerunku gminy. Nacisk został bowiem
położony nie tylko na doskonalenie narzędzi promocji, ale także na takie kierowanie
rozwojem gminy, który odpowiednio tylko „opakowany” powinien być atrakcyjny wizerunkowo. Koncentrowano się na budowaniu „produktów”, nie zaniedbując jednocześnie
dobrej i atrakcyjnej ich prezentacji. Burmistrz przyjął założenie, że promocja Niepołomic oparta na powyższych zasadach tworzy katalog atutów, które powinny być cenione
przez inwestorów, budując jednocześnie lokalne poczucie dumy i integrując społeczność lokalną.
Wśród licznych narzędzi budowy wizerunku Niepołomic jako profesjonalnej gminy
przyjaznej inwestorom warto nieco szerzej przyjrzeć się włączaniu elementów polityki
społecznej do promocji i mechanizmowi wspierania budowy wizerunku poprzez działających w gminie inwestorów. Ciekawym pomysłem na promocję Niepołomic okazał się
sposób wykorzystania tamtejszego Zamku Królewskiego. Nie bez znaczenia była także
osobista pozycja Stanisława Kracika, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych burmistrzów w Polsce i wykorzystywał swoją pozycję do dalszego wzmacniania
wizerunku gminy.
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Przez ostatnie dwadzieścia lat Niepołomice budowały wizerunek proinwestycyjny,
którego przesłanie miało być jasne i bardzo atrakcyjne. Można streścić je następująco:
Przedsiębiorcy w Niepołomicach są ważni, w procesie inwestycyjnym otrzymają pomoc
i ofertę lepszą niż w innych miejscach. Myślisz Kraków – inwestujesz w Niepołomicach.

Promocja bezpośrednia
Promocja bezpośrednia jest generalnie bardzo drogim i często nieskutecznym narzędziem w promocji proinwestycyjnej. O trudnościach z wykorzystaniem narzędzi tego
typu przekonano się w Niepołomicach już na początku lat 90-tych. Gmina za 3 tys.
funtów szterlingów wykupiła dwustronicowe ogłoszenie w prestiżowym w owym czasie w Polsce wydawnictwie promocyjnym Business Foundation Book. Całkowity brak
rezultatów tego przedsięwzięcia trwale zniechęcił władze lokalne do wydawania środków na promocję bezpośrednią tego typu. Standardowe materiały promocyjne przygotowywane w gminie (ulotki, foldery, informatory) miały zazwyczaj bardzo ograniczoną
objętość – ważne i potrzebne inwestorom informacje najczęściej bez trudu mieściły
się na czterech stronach formatu A4. Niepołomice przedstawiały natomiast zainteresowanym inwestorom spersonalizowane materiały promocyjne. Oprócz skromnych, kilkustronicowych folderów o gminie każdy zainteresowany przedsiębiorca otrzymywał
przygotowaną specjalnie dla niego propozycję inwestycyjną. W tym kontekście warto
zwrócić uwagę, że ciągłość władzy w gminie pozwalała na praktyczne wykorzystywanie
doświadczeń zbieranych od 1990 roku. Niepołomice nigdy nie zamówiły profesjonalnej
obsługi promocyjnej w agencjach marketingowych.
Zasadniczo gmina nie uczestniczyła także w targach inwestycyjnych. Pojedyncze
wizyty na tego typu imprezach – np. w 2007 roku w ramach XVI Międzynarodowych targów nieruchomości REFE – były raczej przygotowywane niejako przy okazji wystąpień
czy prezentacji Niepołomic jako modelowego przykładu gminy proinwestycyjnej.
Bardzo skuteczny, szczególnie w latach 90-tych, kiedy ówczesna Polska Agencja
Inwestycji Zagranicznych nie działała jeszcze na tak szeroką skalę jak obecnie, okazał
się marketing bezpośredni – jedno z trudniejszych i bardziej skutecznych narzędzi promocji proinwestycyjnej (Jarczewski 2007). Urzędnicy gminni, po otrzymaniu informacji, że któraś z firm szuka miejsca lokalizacji, kontaktowali się z jej przedstawicielami
bezpośrednio, przedstawiając swoją ofertę współpracy. W taki sposób udało się m.in.
pozyskać rozlewnię napojów Coca-Cola.
Wśród licznych, oryginalnych i niekonwencjonalnych pomysłów na promocję
i budowę pozytywnego wizerunku gminy warto zwrócić uwagę na kreowanie wydarzeń medialnych, stanowiących okazję do zaproszenia dziennikarzy. Jak wcześniej
wspominano – Niepołomice były w połowie lat 90-tych współwłaścicielem zakładów
drobiarskich. Z okazji uboju milionowego kurczaka burmistrz urządził specjalną konferencję prasową, podczas której „uwolnił” owego kurczaka (przynajmniej na jakiś czas)
na oczach licznie przybyłych dziennikarzy, a przy okazji informował o rozwoju gminy
i posiadanych ofertach.
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Niepołomickie investatur
Opinie przedsiębiorców funkcjonujących już w gminie, są ważne dla innych inwestorów przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych. Praktycznie każdy z poważniejszych inwestorów szukając miejsca lokalizacji dla swojej inwestycji wykorzystywał
„biały wywiad” – spotykał się w Niepołomicach z przedstawicielami funkcjonujących
w gminie dużych inwestorów, szczególnie zagranicznych. Podczas tych spotkań rozmawiano na temat warunków funkcjonowania w danym miejscu. Interesujące dla potencjalnych inwestorów okazywały się doświadczenia związane z rozwiązywaniem pojawiających się problemów, informacje jak zachowują się partnerzy i kto udziela wsparcia
w sytuacjach kryzysowych.
W tym kontekście przełomowa okazała się decyzja o lokalizacji zakładu produkcji
napojów Coca-Coli w Staniątkach w 1992 roku. W ten sposób Niepołomice zostały odkryte przez renomowaną firmę, zdolną do nadania miejscu niematerialnej, dodatkowej
wartości – proinwestycyjnego wizerunku. W wydawnictwach katolickich formuła imprimatur na książce oznacza „można drukować”; nadaje ją cenzor po zbadaniu wszystkich walorów i wad dzieła. Dla świata inwestorów podobnie ważna jest opinia o miejscu
i nadane gminie przez wiarygodnego przedsiębiorcę wirtualne investatur – „można inwestować!” (Jarczewski 2007). W Niepołomicach takim investatur była lokalizacja rozlewni Coca-Coli, a później także wielu innych prestiżowych firm. Drugim przełomem
wizerunkowym i ogromnym wzmocnieniem niepołomickiego investatur była lokalizacja fabryki ciężarówek MAN Trucks w 2005 roku.

Nagrody, wyróżnienia i rankingi
Tab. 7.1 Wybrane wyróżnienia i nagrody, które otrzymały Niepołomice
Rok
2000
2000
2001
2007
2007
2009
2009
2010

Wyróżnienie
Klon – wyróżnienie Banku Ochrony Środowiska za wybitne dokonania ekologiczne
zrealizowane we współpracy z bankiem
Dyplom Rady Europy – Miasto 2000, za projekt ratowania Zamku Królewskiego od
Związku Miast Polskich, jednocześnie Stanisław Kracik otrzymał nagrodę Mister Poland –
The Best Mayor 2000
Zamek Królewski w Niepołomicach – Złota atrakcja Małopolski – nagroda Polskiej
Organizacji Turystycznej i Gazety Krakowskiej
Wzorcowy urząd w Małopolsce – Urząd Miasta i Gminy Niepołomice laureatem konkursu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej MISTIA – III edycja
Pierwsze miejsce w opublikowanym przez Rzeczpospolitą 27 czerwca 2007 roku rankingu
gmin najskuteczniej absorbujących unijne dotacje
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyróżnił
Niepołomice za działanie w zakresie ochrony wód. Nagrodę pieniężną (70 tys. zł) przyznano
w ramach IV Edycji Konkursu Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego
Statuetka Teraz Polska
Najlepsza Gmina Małopolski – pierwsze miejsce w rankingu FRDL MISTiA

źródło: opracowanie własne.
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Wartościowym i stosunkowo niedrogim narzędziem promocji gospodarczej gminy
jest udział w różnych konkursach samorządowych. Niepołomice wielokrotnie znajdowały się w gronie laureatów imprez tego rodzaju, a przez media była informowana o tym
fakcie szeroka publiczność w regionie i całej Polsce. Wygrana w kolejnym konkursie lub
wysoka pozycja w rankingu były chętnie komentowane przez media, o czym świadczą
liczne artykuły w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, tygodnikach opiniotwórczych i w mediach elektronicznych. Władze Niepołomic w miarę swoich możliwości
starały się zgłaszać gminę do różnych tego typu inicjatyw. W tab. 7.1. przedstawiono
wybór ważniejszych nagród, wyróżnień oraz rankingów, w których szczególnie uhonorowano Niepołomice.

Zamek Królewski w Niepołomicach
W centrum Niepołomic znajduje się duży, gotycki zamek królewski z XIV wieku,
który przebudowany został następnie w stylu renesansowym. Zbudowany na planie
czworoboku z dziedzińcem wewnętrznym z uwagi na wielkość i urodę jest często nazywany
„drugim Wawelem”. Przed 1990 rokiem na jego terenie działały m.in. biblioteka, harcówka, centrum kultury, sala porodowa oraz poczta, mieściły się tu także mieszkania komunalne. W 1991 roku niepołomicki samorząd skomunalizował znajdujący się w złym stanie
technicznym zamek i rozpoczął remont zakończony w 2007 roku. Kompleksowa odnowa
zabytku pochłonęła blisko 100 mln zł. Remont został sfinansowany głównie ze środków własnych gminy. Środki zewnętrze wykorzystane w tych działaniach wyniosły zaledwie około
10% poniesionych kosztów70. Środki własne zainwestowane w zamek przez gminę zostały
w większości pokryte wpływami z emisji obligacji komunalnych.
W 2007 roku w części zamku otwarto trzygwiazdkowy hotel z 53 miejscami noclegowymi, kawiarnię i restaurację, a rok później centrum konferencyjne im. Lecha Wałęsy
z kompleksem siedmiu sal. W innej części zamku przygotowano jedne z najnowocześniejszych w Małopolsce przestrzeni wystawienniczych, w których w 2007 roku, na czas
trzyletniego remontu krakowskich Sukiennic, urządzono wystawę kolekcji sztuki polskiej XIX wieku. Zarządzająca zamkiem Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach
odnotowała w latach 2005–2009 ponad sześciokrotny wzrost budżetu do poziomu 3,5
mln zł i w chwili obecnej z przychodów z działalności komercyjnej finansuje wszystkie
koszty związane z utrzymaniem obiektu.
Zamek Królewski jest jednym z ważnych elementów budujących profesjonalny
i przyjazny inwestorom wizerunek Niepołomic. Wysoka jakość i stosunkowo niskie
koszty wynajmu przestrzeni konferencyjnych i wystawienniczych w połączeniu z walorami estetycznymi samego zamku sprawiają, że jest on atrakcyjnym miejscem dla organizacji różnego rodzaju konferencji, kongresów, spotkań czy nawet targów. Możliwe
jest tam organizowanie wystaw nawet najcenniejszych zabytków kultury i sztuki mate70

Całkowity koszt urządzenia w zamku hotelu i centrum konferencyjnego wyniósł, w ramach zrealizowanego obiektu, około 8 mln zł. Hotel i salę konferencyjną wybudowano przy udziale funduszy
UE w ramach ZPORR-u.
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rialnej. Dzięki organizowanym na zamku wydarzeniom Niepołomice stale znajdują się
w centrum zainteresowania mediów. Goście biznesowi zjawiający się na zamku przy
okazji licznych konferencji mają możliwość przekonania się o potencjale gminy.

Promocja pośrednia
Od końca lat 90-tych Niepołomice coraz silniej współpracują z partnerami regionalnymi i krajowymi, którzy wspierają gminę w działaniach promocyjnych. W przypadku Niepołomic ta współpraca okazała się bardzo tania i niezwykle skuteczna. Posiadane
oferty inwestycyjne urzędnicy gminni opisywali w specjalnych formularzach (tzw. formatkach), a następnie przesyłali do bazy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ (do 2003 roku Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych), a także do
bazy terenów inwestycyjnych Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora RCOI, działającego w ramach Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Instytucje te zajmowały
się promocją ofert i przywoziły do gminy zainteresowanych przedsiębiorców. W taki
sposób został przyciągnięty do Niepołomic zakład montażu samochodów ciężarowych
firmy MAN Trucks. Informacje o tym, że niemiecki koncern MAN jest zainteresowany lokalizacją nowej fabryki w Niepołomicach burmistrz Stanisław Kracik otrzymał
od dziennikarzy71. W 2005 roku wraz z lokalizacją tej firmy gminie przybyło jeszcze
dwóch poważnych partnerów. Pierwszym z nich jest SSE Krakowski Park Technologiczny, który objął statusem specjalnej strefy ekonomicznej część gruntów inwestycyjnych położonych w Niepołomicach oraz Woli Batorskiej. Drugim są Małopolskie Parki
Przemysłowe (MPP) – spółka samorządu regionalnego, która swoją działalnością objęła
pozyskiwanie terenów pod inwestycje. MPP udzielały pomocy prawnej w zakresie porządkowania statusu prawnego działek oraz pośredniczyły w ich obrocie między inwestorem zagranicznym a właścicielami.
Niepołomice starały się wykorzystywać do promocji proinwestycyjnej także współpracę z miastami partnerskimi (twinning). Już w pierwszej połowie lat 90-tych każdy
wyjazd studialny burmistrza za granicę w celu nawiązania współpracy z tamtejszymi
samorządami skutkował kilkoma spotkaniami o charakterze promocyjnym. Obecnie
gmina utrzymuje kontakty partnerskie z miastami w siedmiu krajach: Francji, Włoszech,
Ukrainie, Japonii, Finlandii, Szwecji i Niemczech.

Wysoka pozycja Stanisława Kracika na regionalnej i krajowej scenie
politycznej
Stanisław Kracik związał swoją karierę polityczną z Niepołomicami pełniąc funkcję burmistrza od 1990 do 2009 roku. W 1993 roku wszedł do Sejmu z ramienia Unii
Wolności i jako poseł opozycyjny starał się wykorzystywać nową wiedzę i kontakty do
przyspieszania rozwoju gminy. W kolejnej kadencji Sejmu, w latach 1997–2001, jako
poseł współrządzącej Unii Demokratycznej włączał się m.in. w reformę samorządu te71

Którzy korzystali ze źródeł zbliżonych do PAIiIZ.
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rytorialnego. Szerszej publiczności dał się poznać w 1999 roku, kiedy to jako poseł Komisji Finansów Publicznych zasłynął z tzw. fortelu Kracika, pozwalającego na uchwalenie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2001 roku zrezygnował
z ponownego kandydowania do Sejmu, gdyż wybór uniemożliwiłby mu dalsze pełnienie
funkcji burmistrza. W 2009 roku został wojewodą małopolskim i zrezygnował z funkcji
burmistrza Niepołomic.
Swoją wysoką pozycję na regionalnej i krajowej scenie politycznej, a także głęboką wiedzę na temat mechanizmów rządzących w polityce i gospodarce Stanisław Kracik starał się wykorzystywać w procesie rozwoju społecznego i gospodarczego gminy.
Angażował się w liczne inicjatywy o charakterze znacznie wykraczającym poza standardowe działania burmistrza dwudziestotysięcznej gminy miejsko-wiejskiej, które
w dłuższej perspektywie budowały i wzmacniały wizerunek Niepołomic jako poważnego i wiarygodnego partnera.
To podejście dobrze charakteryzuje włączenie się Stanisława Kracika w organizację Forum Regionów przy okazji XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. W 2007 roku
gmina Niepołomice oraz Instytut Studiów Wschodnich zorganizowały w Muszynie koło
Krynicy I Forum Regionów – spotkanie liderów samorządowych z Europy ŚrodkowoWschodniej. Moderatorem dyskusji i głównym prowadzącym był Stanisław Kracik,
a wśród przybyłych gości zjawili się m.in. Grażyna Gęsicka, Jacek Socha, Janusz Lewandowski czy Aleksander Kwaśniewski (Forum… 2007). W ramach tego spotkania
gmina Niepołomice zorganizowała wieczorny bankiet, a sala bankietowa została ozdobiona obrazem Wernyhora autorstwa Jana Matejki, pochodzącym z przeniesionej wtedy
do Niepołomic z krakowskich Sukiennic kolekcji XIX-wiecznego malarstwa polskiego.
W kolejnych latach Forum Regionów stało się integralną częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Promocja gminy przez działania w sferze polityki społecznej
Władze lokalne w Niepołomicach starały się w możliwie wielu kwestiach podążać
nowymi, słabo znanymi w Polsce lub wręcz jeszcze nieprzetartymi szlakami. Taka innowacyjność zawsze budziła zainteresowanie mediów i kierowała uwagę opinii publicznej
na gminę, która jako pierwsza w kraju przejęła szkoły czy przekształcała lokalną służbę
zdrowia. Przez stałą obecność w mediach, także tych o zasięgu krajowym, pozytywny
wizerunek Niepołomic jako gminy profesjonalnej ulegał stale wzmacnianiu.
To podejście dobrze obrazują doświadczenia związane z przyjmowaniem repatriantów. Niepołomice jako jedna z pierwszych gmin w połowie lat 90-tych zaprosiły
do siebie trzy rodziny tzw. późnych repatriantów z Kazachstanu. Ten temat bardzo zainteresował dziennikarzy – jak później policzyli urzędnicy gminni, wartość czasu antenowego poświęconego przy tej okazji Niepołomicom wielokrotnie przekraczała nakłady
poniesione na utrzymanie tych rodzin.
Wiele pozytywnych informacji o gminie przekazywano w mediach przy okazji informacji i programów o działających w gminie kilku dużych ośrodkach pomocy dla
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osób starszych i niepełnosprawnych. Zainteresowaniem dziennikarzy cieszy się także
pierwsze w Małopolsce planetarium, które powstało w Niepołomicach.
Przykładem sprawnego wykorzystania promocyjnego zwyczajnych – wydawałoby
się – działań władz lokalnych było otwarcie w 2006 roku basenu pływackiego. Aby
zainteresować media trzeba zaproponować informację interesującą, nową, a najlepiej intrygującą. Podczas ceremonii otwarcia burmistrz zdecydował się przepłynąć basen jako
pierwszy. Fakt ten być może nie wzbudziłby zainteresowania, gdyby nie to, że dokonał
tego bez zdejmowania garnituru. Wydarzenie było szeroko komentowane w mediach
i od tego czasu pływanie w garniturze stało się niemal standardowym rytuałem podczas
otwierania basenów w południowej Polsce.

Wnioski
Wizerunek Niepołomic jako gminy atrakcyjnej dla inwestorów jest wynikiem wielu działań i inicjatyw zrealizowanych w okresie pierwszych dwudziestu lat samorządności. Władzom lokalnym udało się stworzyć markę Niepołomic jako miejsca przyjaznego
inwestorom w bezpośredniej bliskości Krakowa zgodnie z koncepcją: Myślisz Kraków –
inwestujesz w Niepołomicach. Wizerunek ten wykreowano w wyniku profesjonalnych
i konsekwentnych działań związanych z przygotowywaniem ofert i obsługą inwestorów. Pozytywny przekaz był wzmacniany przez inne działania i wydarzenia związane
z rozwojem gminy. W tym kontekście warto podkreślić szczególne znaczenie osobistej
pozycji burmistrza Stanisława Kracka dla budowy wizerunku gminy. Sprawując urząd
przez dziewiętnaście kolejnych lat stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych burmistrzów w kraju. Rozwijając gminę w sposób niestandardowy i innowacyjny wypracował sobie wizerunek specjalisty od przyciągania inwestorów.
Wśród najważniejszych narzędzi promocji budujących proinwestycyjny wizerunek
Niepołomic należy wymienić promocję pośrednią. Przekaz Niepołomic był wspierany
przez różnego rodzaju partnerów, którzy w ramach swoich działań informowali o atrakcyjnych ofertach gminy. Najważniejsze instytucje wspierające promocję Niepołomic to:
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, małopolskie Regionalne Centrum Obsługi Inwestora, SSE Krakowski Park Technologiczny oraz Małopolskie Parki
Przemysłowe.
Szczególną rolę w rozwoju stref inwestycyjnych w Niepołomicach odegrali funkcjonujący już tam inwestorzy. Proces pozyskiwania nowych firm znacznie przyspieszyło
pojawienie się w Niepołomicach zakładu produkcyjnego Coca-Coli. Fakt lokalizacji tej
najbardziej rozpoznawalnej na świecie marki (The Word’s… 2006) diametralnie zmienił
ówczesny wizerunek gminy, nadając jej investatur – opinię, że tutaj można inwestować.
Ten pozytywny przekaz został wsparty, już w znacznie większej skali, przez lokalizację
w gminie montowni ciężarówek MAN Trucks w 2005 roku.

CZĘŚĆ III.
Skutki inwestycji

8. Wpływ nowych inwestycji na rynek pracy
Maciej Huculak

Jednym z najwyraźniejszych rezultatów szybkiego rozwoju gospodarczego Niepołomic po 1990 roku była zmiana sytuacji na lokalnym rynku pracy. W 1990 roku do
największych pracodawców na terenie gminy należały: zakłady drobiarskie, garbarnia,
zakład prefabrykacji betonów72, spółdzielnia Motoruch, GS Samopomoc Chłopska, oddział OSM w Nowej Hucie oraz baza budowlana Budostalu II. Wśród mieszkańców
była wyraźnie widoczna także grupa ludności dwuzawodowej, w większości pracującej
w kombinacie hutniczym w Nowej Hucie (Strońska 1965). W ciągu pierwszych trzech
lat transformacji większość wymienionych zakładów była zmuszona do redukcji zatrudnienia. Część zakładów – np. Krakowskie Zakłady Drobiarskie, Kombet, Budostal
II czy OSM w Woli Batorskiej73 – postawiono w stan likwidacji, inne radykalnie ograniczyły liczbę pracowników. Poziom bezrobocia w gminie zwiększyły także zwolnienia
grupowe mieszkańców zatrudnionych w Hucie im. Tadeusza Sendzimira (w pierwszej
kolejności zwalniano tzw. chłoporobotników).
Sytuacja na lokalnym rynku pracy w ciągu zaledwie trzech lat uległa dramatycznemu pogorszeniu – w sumie straciło pracę około 2,5 tys. osób. Napływ nowych inwestorów do gminy po 1993 roku pozwolił na redukcję bezrobocia do minimalnego
poziomu, a także na zmianę charakteru i jakości miejsc pracy. W niniejszym rozdziale
przedstawiono:
– rozwój lokalnego rynku pracy w kontekście rozwoju nowych firm
– działania gminy na rzecz redukcji bezrobocia wraz z przedstawieniem podstawowej charakterystyki tego zjawiska i jego przemian
– skala i zakres dojazdów do pracy w Niepołomicach
– problematyka warunków i bezpieczeństwa pracy.
72

73

Jeden z zakładów produkcyjnych należących do Komunalnego Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych KOMBET z siedzibą w Krakowie.
Wchodząca w skład OSM w Nowej Hucie.
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Nowe firmy a rynek pracy
W Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej w 2009 roku funkcjonowało około 50 firm,
w których pracę znalazło ponad 4,6 tys. osób. Są one w większości utworzone w firmach,
które rozpoczęły swoją działalność po 1990 roku. Wynagrodzenia pracowników są dość
mocno zróżnicowane, w zależności od stanowiska i firmy. Zasadniczo jednak są one zbliżone do stawek krakowskich. Z przeprowadzonych badań wynika, że w IV kwartale 2008
roku średnia płaca pracowników niepołomickich firm wynosiła 3144 zł74 i była minimalnie
wyższa od średniej płacy w województwie małopolskim. Można więc stwierdzić, że dzięki rozwojowi strefy przemysłowej w gminie Niepołomice przeciętne zarobki w firmach
działających na jej terenie osiągnęły wartość zbliżoną do średniej dla województwa małopolskiego. Oznacza to, że nowi inwestorzy tworzą na terenie gminy stosunkowo dobrze
opłacane miejsca pracy. Fakt ten wynika w głównej mierze z dominacji działalności przemysłowej, w której średnie płace są wyższe niż w sektorze usługowym. W 2008 roku firmy
działające w NSI przeznaczyły 170 mln zł brutto na wynagrodzenia dla pracowników.
Kilka tysięcy miejsc pracy utworzonych w nowych zakładach, a także kilkaset kolejnych, powstałych w gminie jako skutek efektów mnożnikowych75 przyczyniło się do minimalizacji bezrobocia w Niepołomicach. Działający w gminie oddział Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce współpracuje z wieloma miejscowymi przedsiębiorstwami i stara
się zapewniać pracę wszystkim realnie nią zainteresowanym. Należy jednak pamiętać, że
tworzone miejsca pracy są przeznaczone przede wszystkim dla mężczyzn. W przebadanych przedsiębiorstwach zaledwie 21,5% miejsc pracy przeznaczono dla kobiet. Dwoma
zakładami o najbardziej sfeminizowanej strukturze załogi były: Nidec Motors & Actuators
oraz zakład drobiarski Cedrob. W obu przypadkach udział kobiet wynosi 55–65%. Najbardziej zmaskulinizowanymi zakładami pracy, w których mężczyźni stanowią ponad 90%
załogi, są: centrum badawczo-rozwojowe i zakład produkcyjny firmy Woodward, fabryka
samochodów ciężarowych MAN Trucks, zakład produkcji krat pomostowych Staco Polska oraz zakład wielickiego producenta lamp samochodowych Wesem.
Warto odnotować również to, że przy zdywersyfikowanej strukturze inwestorów pojedyncze przypadki upadku bądź relokacji firm mogą nie być dotkliwie odczuwalne z punktu
widzenia rynku pracy. Doświadczeni pracownicy mogą bowiem stosunkowo łatwo znaleźć
pracę w innych zakładach w obrębie tej samej branży bądź też w branżach, które wymagają
podobnych kwalifikacji np. technicznych. W przypadku Niepołomic pierwszą sytuację obrazuje zatrudnienie większości pracowników likwidującego swoją działalność na terenie miasta zakładu Dresdner Fernsterbau (DFB) w pobliskim zakładzie Oknoplast-Kraków. Część
pracowników, którzy pojawili się na lokalnym rynku pracy wraz z redukcją liczby zatrudnionych w MAN Trucks, została zaabsorbowana przez nowo powstające zakłady, zwłaszcza
że pracownicy ci mieli renomę dobrze przeszkolonych. Część pracodawców obawiała się
jednak zatrudniania pracowników odchodzących z MAN ze względu na spodziewane wygórowane oczekiwania płacowe oraz oczekiwania dotyczące warunków pracy.
74
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Wraz z wynagrodzeniem członków zarządu.
O tym szerzej w rozdziale 8.
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Wraz z intensywnym rozwojem gospodarczym gminy Niepołomice i pojawieniem
się nowych inwestorów zwiększyło się także zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych. Wynika to m.in. z obecności w NSI pracodawców sektora spożywczego, w którym
zjawiska sezonowości produkcji są szczególnie intensywne. Wśród agencji pośrednictwa
pracy rekrutujących pracowników tymczasowych, głównie w formie tzw. leasingu pracowniczego, na terenie gminy do największych należą: firma Adecco (posiadająca oddział
w Niepołomicach od 2007 roku), Start People, Impel oraz Randstad Poland. Prace tymczasowe w sezonie letnim (III kw.) przyczyniają się do corocznego spadku liczby bezrobotnych w tym okresie, przy czymspadek ten w głównej mierze wynika z chwilowego
zatrudnienia mężczyzn, do których jest skierowana zdecydowana większość (około 80%)
ofert pracy tymczasowej (wywiad 7.1.). Łącznie zarówno nowo utworzone firmy, jak i pracodawcy obecni na terenie gminy przed 2000 rokiem generują zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych w wielkości około 300–350 osób w skali roku.
Rola agencji pracy w procesach rekrutacji pracowników do zakładów zlokalizowanych na terenie NSI jest zauważalna i – co wydaje się szczególnie interesujące – wielokierunkowa. Adecco, najbardziej zaangażowana na terenie gminy agencja pośrednictwa
pracy, współpracowała z Urzędem Miasta i Gminy, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz
Powiatowym Urzędem Pracy w Wieliczce nie tylko w zakresie pozyskiwania pracowników do nowo powstających przedsiębiorstw m.in. w ramach projektu Inwestor, ale
była też jednym z partnerów działających na rzecz zagospodarowania pracowników
zwalnianych z firm od 2008 roku w związku z pogorszeniem się koniunktury gospodarczej (projekt Outplacement). Będący konsekwencją pojawienia się nowych dużych
inwestycji rozwój agencji pracy w pewnym stopniu złagodził zatem efekty ograniczania
zatrudnienia przez największych pracodawców z terenu gminy.
W Niepołomicach odnotowano także interesująca inicjatywę, polegającą na stworzeniu tzw. Forum Menedżerów HR76. Była to próba samoorganizacji działów personalnych niepołomickich firm w obliczu pojawienia się na rynku pracy nowego, dużego
gracza generującego wysoką podaż dobrze płatnych miejsc pracy – firmy MAN.
Próba regulacji niepołomickiego rynku pracy okazała się nieudana w związku z wypowiedzeniem porozumienia przez kilka firm77. Inwestycja MAN Trucks bez wątpienia
objęła swoim zasięgiem całe bezpośrednie zaplecze Krakowa, w tym m.in. ośrodek przemysłowy Skawiny, o czym świadczą wypowiedzi przedstawiciela Valeo Poland na konferencji poświęconej zagadnieniom rynku pracy w Niepołomicach w 2007 roku, obawiającego się niekontrolowanej eskalacji płac jako konsekwencji zatrudnienia przez niemieckiego
producenta ciężarówek kilkuset osób w nowo powstałej fabryce78. Opisana sytuacja daje
pośrednio wedługląd w skalę problemów, z jakimi zetknęli się pracodawcy już funkcjonujący na terenie gminy wraz z rozpoczęciem rekrutacji przez MAN Trucks.
76
77
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Human Resources czyli Działu Osobowego (Kadr).
Sytuacja ta do złudzenia przypomina klasyczny z punktu widzenia teorii gier dylemat więźnia.
Wypowiedź przedstawiciela Valeo Polska na konferencji Obecna sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz
perspektywy zmian w najbliższych latach, Zamek Królewski w Niepołomicach, 13 czerwca 2007 roku.
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Dojazdy do pracy
Najważniejszą korzyścią wynikającą z przyciągania do gmin nowych inwestorów
jest – w opiniach władz lokalnych – zmniejszenie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc
pracy (Domański 1999). Także dla społeczności lokalnych nowe miejsca pracy uzasadniają wydatki i wysiłek ponoszony na przygotowywanie atrakcyjnych ofert inwestycyjnych. Przyglądając się rezultatom funkcjonowania Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej
nie można było zatem pominąć tego zagadnienia. Wykorzystując opublikowane przez
GUS dane dotyczące dojazdów do pracy za 2006 rok (dane dla wszystkich zatrudnionych w gminie) oraz wyniki własnych badań ankietowych (dane dla zatrudnionych
w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej) określono:
– skalę dojazdów do pracy do Niepołomic i do firm działających w ramach Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej
– dominujące kierunki dojazdów do pracy.
Badania ankietowe przeprowadzono w okresie od listopad 2009 do września 2010
roku. Zebrane dane pochodziły od siedemnastu przedsiębiorstw działających na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej i odpowiadających za blisko połowę zatrudnienia na jej terenie, obejmując grupę blisko 2200 pracowników dojeżdżających z 264
miejscowości. Dojeżdżających do pracy zdefiniowano jako osoby, dla których gmina
zamieszkania jest różna od gminy miejsca pracy, a w przypadku danych z GUS są to
jednocześnie te osoby, które zadeklarowała w rozliczeniu podatkowym podwyższone
koszty uzyskania przychodu z tytułu dojazdów do pracy. Dane GUS wskazują, że 15%
pracujących w Niepołomicach to osoby dojeżdżające spoza gminy. Przeprowadzone
w NSI badania pokazały, że z terenu miasta i gminy Niepołomice rekrutuje się 25%
pracowników nowych firm działających w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej, ponad
40% pracowników tych firm mieszka w Krakowie, a pozostałe 35% na terenie innych
miejscowości województwa małopolskiego.

Dojazdy do pracy w Niepołomicach na tle wybranych miast Małopolski
Niepołomice są położone w strefie bezpośredniego oddziaływania Krakowa. Jak
wynika z danych GUS za 2006 rok udział dojeżdżających do pracy w stosunku do zatrudnionych ogółem w Niepołomicach wynosi 15%. Na tym tle, zarówno miasto, jak
i obszar wiejski gminy Niepołomice nie wyróżniają się w stosunku do analogicznie położonych ośrodków, bezpośrednio graniczących z Krakowem. Dopiero bowiem większa odległość od Krakowa, wraz z wyższą pozycją ośrodka miejskiego w hierarchii
osadniczej, przekłada się na mniejszą zależności lokalnych rynków pracy od dojazdów
do stolicy województwa. Tak jak większość podobnych ośrodków miejskich niższego
szczebla, także Niepołomice charakteryzuje silnie dwukierunkowy przepływ pracowników. W roku 2006 do pracy w gminie przyjeżdżało ponad 1200 pracowników, przy
jednoczesnym odpływie do innych miast, głównie Krakowa, 860 pracowników. Stosunkowo wysoka wartość nadwyżki przyjeżdżających do pracy względem wyjeżdżających
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świadczy o pełnieniu przez miasto Niepołomice funkcji egzogenicznych – wyspecjalizowanego ośrodka przemysłowego.
Dla celów porównawczych wybrano ośrodki zbliżone do Niepołomic pod względem położenia w tej samej strefie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz podobne pod względem specyfiki rozwoju, przyciągającej zarówno znaczące inwestycje
o charakterze produkcyjnym, jak i usługowym: Dobczyce i Skawinę.
Wielkości i kierunki dojazdów do pracy są warunkowane dostępnością komunikacyjną oraz wielkością rynku pracy w danym ośrodku. Obszar dojazdów do gminy Niepołomice jest ukierunkowany na osi północny-zachód – południowy-wschód. Obszar
dojazdów do Skawiny jest przesunięty w stosunku do Niepołomic na zachód i północ, co
jest możliwe dzięki położeniu tego ośrodka bezpośrednio przy autostradowej obwodnicy
Krakowa A4. Obszar dojazdów do Dobczyc jest skromniejszy zarówno z uwagi na nieco
mniejszą skalą tamtejszej strefy inwestycyjnej, jak i brak w gminie oraz jej sąsiedztwie
dobrej drogi umożliwiającej szybkie, a przez to i dalekie dojazdy. (ryc. 8.1.).

Zasięg zwartego obszaru
dojazdów do pracy do:
Miasta
Dobczyce
Gminy
Niepołomice
2

3

Miasta
Skawina

1

Granica
województwa

1 Miasto Dobczyce
2 Gmina Niepołomice
0

12,5

25

50 km

3 Miasto Skawina

Ryc. 8.1. Obszary dojazdowe do pracy dla miast Dobczyce, Skawina oraz gminy
Niepołomice.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Zasięg zwartej strefy dojazdów do pracy może być traktowany jako prosty graficzny wskaźnik zasięgu oddziaływania danego ośrodka osadniczego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono go w postaci liczbowej za pomocą dwóch wspomnianych już
mierników, jakimi są powierzchnia obszaru dojazdów oraz liczba jego mieszkańców
(także dla Zielonek, Myślenic i Zabierzowa) (tab. 8.1.). Pod względem powierzchni obszaru gmina Niepołomice lokuje się na poziomie zbliżonym do miast Skawina i Myślenice. Element ten może być traktowany jako jedna z przewag ośrodka niepołomickiego
w kontekście dalszych procesów rozwojowych.
Tab. 8.1. Powierzchnia i ludność obszarów dojazdów do pracy do wybranych miast
województwa małopolskiego w 2006 roku.
liczba ludności zamieszkałej na
terenie dojazdów do pracy do
danego ośrodka w tys.

liczba ludności w wieku
produkcyjnym gminy/
miasta w tys.

13,29

2172

14,3

Skawina

6,03

1265

15,2

Niepołomice
(gmina)

5,73

1473

14,3

Myślenice

5,67

1261

11,4

Zielonki

3,96

1038

10,2

Dobczyce

3,01

986

4,0

miejscowość
Zabierzów

powierzchnia obszaru
dojazdów do pracy
w tys. km

źródło: opracowanie własne.

Dojazdy do pracy w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej
Przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej zostały poproszone o udostępnienie informacji o miejscu zamieszkania ich pracowników.
Udało się uzyskać szczegółową informację dla 2168 pracowników, co stanowi niemal
połowę osób zatrudnionych w firmach „strefowych” -. Za podstawowy poziom agregacji
danych przyjęto gminę.
Dojazdy do pracy na badanym terenie są silnie skoncentrowane w obrębie dwóch
powiatów, tj. krakowskiego grodzkiego oraz wielickiego (ryc. 8.2a.). Najliczniej dojeżdżają do pracy w Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej mieszkańcy Krakowa (40,4 %
ogółu dojeżdżających). Jest to wartość znacznie wyższa od udziału mieszkańców gminy
Niepołomice w zatrudnieniu na terenie strefy (24%).
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Tab. 8.2. Dojazdy do pracy w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej
według wybranych obszarów.
lp.
1
2

Obszar

udział w dojazdach
z terenu Małopolski
w%

gmina Niepołomice

24,2

w tym miasto

powiat krakowski ziemski

16,3
40,4
34,3
9,4

3
4
5
6

Kraków

odległość 30 km od Niepołomic

88,6

7

odległość 50 km od Niepołomic

94,6

powiat wielicki

źródło: opracowanie własne.

Niewielki ułamek, tj. około 2,5% ogółu pracowników, stanowią osoby dojeżdżające spoza województwa małopolskiego, w tym głównie z województwa śląskiego oraz
– w zdecydowanie mniejszej skali – z województwa podkarpackiego (ryc. 8.2c). Z obszaru położonego w promieniu do 30 km od Niepołomic pochodzi 88,6% ogółu dojeżdzających do pracy w NSI z terenu Małopolski (tab. 8.2.). Zauważalny jest udział
w dojazdach do pracy najbliżej położonych ośrodków szczebla powiatowego, takich jak
Wieliczka czy Bochnia, jak również wybranych ośrodków miejskich z powiatów: wielickiego (Gdów) i krakowskiego ziemskiego (Skawina, Skała, Słomniki).
Wyraźnie widocznym elementem obrazu dojazdów do pracy Niepołomicach są
kwestie relokacji przedsiębiorstw. W przypadku NSI wyraźnie zarysowuje się koncentracja pracowników w północnej części powiatu krakowskiego ziemskiego, za
którą w głównej mierze odpowiedzialne są przenosiny zakładu Nidec z podkrakowskich Zielonek do nowego zakładu w Niepołomicach w 2009 roku. Coraz mniej osób dojeżdża do zakładu Staco z Mnikowa, z którego w 2000 roku firma przeniosła zakład produkcyjny
do Niepołomic. Ten ostatni przykład potwierdza oczekiwaną przez autora tendencję do osłabiania się związków w zakresie dojazdów do pracy między pierwotnym miejscem funkcjonowania firmy a nową lokalizacją, w miarę upływu czasu od relokacji przedsiębiorstwa79.

79

W przypadku firmy Staco wraz ze spadkiem zatrudnienia z rejonu pierwotnej lokalizacji (Mników)
postępował wzrost liczby pracowników z terenu gminy Niepołomice oraz miasta Wieliczka.
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a. Dojazdy w obrębie bezpośredniego zaplecza miasta Krakowa

źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez firmy NSI.

Ryc. 8.2. Dojazdy do pracy w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej w 2010 roku.
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Kierunek dojazdów do pracy do Niepołomic nawiązuje wyraźnie do przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych. Przeprowadzone badania potwierdzają ogólne tendencje
zarysowane w wynikach badań GUS, tj. główną oś dojazdów kształtującą się na linii północny-zachód – południowy-wschód oraz przybliżony zasięg terytorialny dojazdów do
pracy w Niepołomicach. Badania własne pozwalają jednak dodatkowo przybliżyć punkt
ciężkości dojazdów do NSI, który wyraźnie przybiera zwrot w kierunku ośrodka miejskiego Bochni (ryc. 8.3.). Na trzy gminy położone na południowy-wschód od Niepołomic
(Kłaj, gmina wiejska Bochnia oraz miasto Bochnia) przypada bowiem prawie 11% dojazdów do pracy w zakładach funkcjonujących w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej.

Ryc. 8.3. Dojazdy do pracy w firmach Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej na tle
województwa małopolskiego w 2010 roku.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez firmy NSI.

118

Maciej Huculak

Zasięg głównego obszaru dojazdów do pracy postanowiono porównać z wynikami badań nad zasięgiem ciążeń do miasta Niepołomice. W tym celu posłużono się rozkładem przestrzennym dojeżdżających do szkół funkcjonujących na terenie miasta Niepołomice. Uzyskano informacje o miejscu zamieszkania 1283 uczniów uczęszczających do obu działających
w Niepołomicach zespołów szkół – w tym liceum ogólnokształcącego, liceum dla dorosłych,
technikum, liceum uzupełniającego i liceum profilowanego i szkoły zawodowej. Wyniki opracowane w postaci graficznej pozwalają na wysnucie dwóch zasadniczych wniosków.
– główne kierunki ciążeń uczniów do Niepołomic, tj. Kraków, Wieliczka i Bochnia wykazują widoczne podobieństwo do głównych kierunków dojazdów do
pracy w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej (ryc. 8.3., ryc. 8.2a., ryc. 8.2b.)
– do szkół ponadgimnazjalnych w Niepołomicach dojeżdżają głównie uczniowie z terenu gminy i całego powiatu (prawie 90%). Wyraźnie niższa pozycja
miasta Krakowa (tab. 8.3., tab. 8.2.) pokazuje silnie egzogeniczny charakter
działalności przemysłowej i magazynowo-składowej zlokalizowanej na terenie
strefy inwestycyjnej.
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Ryc. 8.4. Dojazdy do szkół ponadgimnazjalnych w Niepołomicach w roku szkolnym
2010/2011.
źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Tab. 8.3. Dojazdy do szkół ponadgimnazjalnych w Niepołomicach
w roku szkolnym 2010/2011.
gmina Niepołomice
gmina Wieliczka
Kraków
powiat wielicki

liczba uczniów
822
107
80
1145

%
64,1
8,3
6,2
89,2

źródło: opracowanie własne.

Bezrobocie
Dla zobrazowania przemian bezrobocia wykorzystano dane uzyskane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce. Analizą objęto lata 2000–2009 dla informacji w ujęciu
rocznym oraz IV kw. 2003 – I kw. 2010 dla informacji dostępnych w ujęciu kwartalnym.
Podstawowym wskaźnikiem użytym do porównań został udział bezrobotnych w liczbie
osób w wieku produkcyjnym dla poszczególnych gmin powiatu wielickiego. Miarę tę
określono jako wskaźnik bezrobocia. Wskaźnik ten, obliczany na podstawie liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, nie odzwierciedla w pełni stanu faktycznego bezrobocia m.in. ze względu na swoją niedoskonałość w zakresie przedstawiania
bezrobocia na terenach wiejskich.
Miasto Niepołomice, mimo zbliżonego do reprezentującego miasto Wieliczkę
punktu odniesienia w 2000 roku, wykazuje w omawianym okresie poziom bezrobocia
niższy o około 1,0–1,5 punktu procentowego (Ryc. 8.5.). Sytuacja taka wskazuje pośrednio na korzystniejszy niż w Wieliczce (będącej w hierarchii osadniczej ośrodkiem
wyższego rzędu) przebieg procesów redukcji bezrobocia w Niepołomicach. Z kolei obszar wiejski gminy Niepołomice w analizowanym okresie charakteryzuje się najniższymi wartościami wskaźnika bezrobocia wśród obszarów wiejskich powiatu wielickiego.
Obie tendencje wyraźnie pokazują korzystne oddziaływanie rozwoju przedsiębiorczości
w gminie na lokalny rynek pracy.
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Ryc. 8.5. Bezrobocie w gminach powiatu wielickiego w latach 2000–2009
według miast i obszarów wiejskich.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Wieliczce.

Struktura bezrobotnych według płci wskazuje na zdecydowaną przewagę bezrobotnych kobiet. Stanowiska pracy dla nich do 2005 roku znajdowały się głównie w firmie Cedrob oraz firmie Meram – producencie ram i antyram. Zdecydowana większość
miejsc pracy w nowo powstałych zakładach jest przeznaczana dla mężczyzn, co komplikuje sytuację kobiet na niepołomickim rynku pracy i sprawia, że poszukują one zatrudnienia w ośrodku powiatowym (Wieliczce) oraz stolicy województwa (Krakowie). Występowanie dominacji nowych miejsc pracy dla mężczyzn potwierdza analiza struktury
bezrobocia powiatu wielickiego w okresie IV kw. 2003–I kw. 2010 (ryc. 8.6.). Udział
kobiet wśród bezrobotnych na terenie miasta Niepołomice wykazuje charakterystyczne
maksima przypadające na III kwartał każdego roku, co sugeruje wyraźnie wyższy stopień zatrudnienia mężczyzn w pracach o charakterze tymczasowym. Co więcej, mimo
wahań sezonowych jest zauważalny rosnący udział kobiet wśród bezrobotnych ogółem:
od wartości 52% w IV kwartale 2003 roku do poziomu 66% w II kwartale 2007 roku.
W kolejnych latach, w wyniku globalnego kryzysu i spowolnienia rozwoju gospodarczego w Polsce niepołomickie firmy (a w szczególności MAN) zredukowały zatrudnie-
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nie, a zwalniając głównie mężczyzn przyczyniły się do zrównoważenia struktury bezrobocia.
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Ryc. 8.6. Struktura bezrobocia w mieście Niepołomice w latach 2003–2010 według
płci w ujęciu kwartalnym.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Wieliczce.

W Niepołomicach podejmowano wiele kompleksowych działań mających na celu
efektywne ograniczanie bezrobocia. W ramach poprawy dostępności do usług Powiatowego Urzędu Pracy dla mieszkańców gminy Niepołomice w 2001 roku utworzono
z inicjatywy burmistrza Stanisława Kracika oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Wieliczce Niepołomicki Punkt Przyjęć – filię Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce80. Punkt ten świadczy większość usług oferowanych przez centralę w Wieliczce, za
wyjątkiem możliwości zarejestrowania osoby bezrobotnej. Na koniec 2010 roku filia
działała w jednym budynku wraz z Gminnym Centrum Informacji (GCI), Ochotniczym
Hufcem Pracy (OHP) oraz Młodzieżowym Centrum Kariery (MCK), co ułatwiało koordynację działań na rzecz osób bezrobotnych. W warunkach dużej podaży miejsc pracy
w przemyśle w gminie bezrobocie dotykało głównie osób z kwalifikacjami niedopasowanymi do oczekiwań pracodawców. Dlatego też Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej wraz z niepołomicką filią PUP w Wieliczce starały się prowadzić działania
aktywizujące i umożliwiające pozyskanie dodatkowych kwalifikacji. Osoby nie posiadające kwalifikacji lub kończące szkołę bez konkretnego zawodu miały często możliwość
80

Pierwotnie filia PUP mieściła się w budynku garażu d. gazowni.
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uczestniczenia w specjalistycznych kursach. Studenci i absolwenci uczelni mogli korzystać z możliwości podjęcia stażu w niepołomickich firmach. Ponadto na terenie gminy
były organizowane prace interwencyjne dla osób bezrobotnych81, roboty publiczne oraz
prace społecznie użyteczne. W gminie funkcjonuje również Klub Pracy, organizujący
spotkania z mieszkańcami.

Warunki i bezpieczeństwo pracy
Bezpieczeństwo pracy przeanalizowano na podstawie danych udostępnionych
przez Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) w Krakowie. Dotyczyły one dwóch wybranych przekrojów czasowych (lata 2000 i 2009) i obejmowały wyniki kontroli Okręgowej Inspekcji Pracy (m.in. liczbę zidentyfikowanych problemów, liczbę nałożonych
mandatów karnych oraz ich wysokości).
Charakter informacji udostępnionych przez Okręgową Inspekcję Pracy (OIP) stwarza poważne problemy interpretacyjne. Wynika to między innymi ze zróżnicowanej intensywności działań OIP. W różnych latach bowiem liczba kontroli w poszczególnych
jednostkach administracyjnych mogła się wyraźnie różnić, niezależnie od ich potencjału
gospodarczego. Ze względu na fakt, że liczba kontroli w bardzo znaczącym stopniu
determinuje liczbę stwierdzonych problemów, postanowiono wykorzystać jako uzupełniający miernik kwotę nałożonych mandatów karnych. Porównanie lat 2000 i 2009 pokazuje znaczący wzrost aktywności OIP w Niepołomicach, co można potraktować jako
wynik wzrostu aktywności gospodarczej na terenie zarówno miasta, jak i obszaru wiejskiego Niepołomic. Szczególnie znamienny jest wzrost liczby przeprowadzonych kontroli w sektorze przemysłowym, przy jednocześnie spadkowej tendencji dla całego województwa (tab. 8.4.). W analizowanym okresie jest wyraźnie widoczny wzrost zarówno
liczby zidentyfikowanych problemów, jak i nałożonych kar w pozaprzemysłowych gałęziach gospodarki. Wzrost ten jest wyjątkowo wysoki i znajduje również swoje potwierdzenie w porównaniu liczby zidentyfikowanych problemów w odniesieniu do liczby
przeprowadzonych kontroli. Oznacza to, że liczba ujawnionych problemów w zasadzie
odpowiadała wartości przewidywanej na podstawie liczby przeprowadzonych kontroli.
Niemniej jednak wysokość zastosowanych kar finansowych wskazuje na znaczącą wagę
stwierdzonych uchybień. Jest ona wyraźnie wyższa od wartości dla ośrodków o zbliżonym potencjale ekonomicznym, takich jak miasta: Wieliczka, Myślenice, Dobczyce.

81

Bezrobotni pracowali m.in. przy odnawianiu kapliczek, kościoła parafialnego w Niepołomicach
i zamku królewskiego.
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Tab. 8.4. Wyniki kontroli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w wybranych
miastach i obszarach wiejskich Krakowskiego Okręgu Metropolitalnego w latach
2000 i 2009.

Bochnia
Niepołomice
miasto
Skawina miasto
Zielonki
Wieliczka obszar
wiejski
Zabierzów
Wieliczka miasto
Dobczyce miasto
Dobczyce obszar
wiejski
Myślenice
miasto
Myślenice
obszar wiejski
Skawina obszar
wiejski
Niepołomice
obszar wiejski
ogółem
Małopolska

Liczba kontroli
2000
2009
przepozoprzepozomysł
stałe
mysł
stałe
24
44
25
53

Kwota nałożonych mandatów (zł)
2000
2009
łącznie
przepozoprzePozo2009
mysł
stałe
mysł
stałe
2150
3600 23700 17400
41100

5

12

12

43

0

500

6500

14800

21300

16
8

15
8

26
4

48
41

500
1000

900
800

8600
2200

12300
11600

20900
13800

3

9

9

29

0

400

3900

9700

13600

12
8
6

17
19
1

9
5
9

25
41
10

900
0
300

400
800
0

1000
0
2700

11400
9700
5700

12400
9700
8400

8

5

0

3100

4200

7300

3

bd

bd

18

35

6

25

500

4050

0

7000

7000

16

7

4

11

400

800

3800

3200

7000

4

7

6

10

0

400

0

3700

3700

3

5

4

6

0

0

0

1100

1100

1617

3665

1170

4149

104000 312000 544701 1612700

b.d.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIP.

Negatywne rezultaty wzrostu gospodarczego Niepołomic odbijają się przede
wszystkim na firmach z innych branż niż przemysł, a zatem nie tych, których funkcjonowanie stanowi obecnie główny bodziec rozwojowy miasta.
Rozwój Niepołomickiej Strefy Przemysłowej w latach 2000–2009 analizowany
w świetle danych dotyczących wyników działalności OIP w Krakowie, doprowadził autora do następujących wniosków:
1. Nie wykazano zauważalnego i bezpośredniego wpływu funkcjonowania nowych przedsiębiorstw na pogorszenie bezpieczeństwa pracy na terenie gminy
Niepołomice.
2. Rozwojowi funkcji przemysłowych w mieście w latach 2000–2009 towarzyszyła zwiększona działalność OIP, której rezultatem było wykrycie rosnącej liczby
problemów, nieodbiegającej od wartości oczekiwanej. Jednocześnie problemy
te cechowały się wyższym, w stosunku do podobnych ośrodków aglomeracji
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krakowskiej, ciężarem uchybień odzwierciedlanym sumaryczną wartością nałożonych mandatów karnych.
3. Odnotowano wyraźny, zarówno ilościowy, jak i jakościowy wzrost liczby problemów związanych z warunkami pracy towarzyszący rozwojowi funkcji pozaprzemysłowych miasta Niepołomice.
4. Brakuje zauważalnego wpływu rozwoju działalności przemysłowej poza głównym kompleksem Niepołomickiej Strefy Przemysłowej na zmianę warunków
pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących na tym obszarze.

Uwarunkowania przemian rynku pracy w mieście Niepołomice na tle
wybranych ośrodków miejskich Małopolski
Wraz z transformacją polskiej gospodarki po 1990 roku przemianom ulegała także struktura zatrudnienia, zmniejszył się odsetek pracujących w działalności przemysłowej i budownictwie na rzecz usług (Rogacki 2007). Przemiany strukturalne rynku pracy
w Niepołomicach znacząco różnią się od tych obserwowanych w skali regionu i kraju.
Gmina wyspecjalizowała się w działalności produkcyjnej i udział pracujących w przemyśle wzrósł. Przemiany o których mowa przedstawiono na tle: średniej dla wszystkich
małopolskich miast, a także siedmiu wybranych ośrodków miejskich regionu: Bochni, Dobczyc, Skawiny, Krzeszowic, Krakowa, Myślenic oraz Wieliczki. Podstawowym elementem analizy były badania przemiany liczby pracujących w wybranych miastach w podziale
na główne sektory gospodarki, tj. działalność przemysłową, usługi rynkowe oraz nierynkowe (lata 1999–2008). Wyniki przedstawiono w formie tzw. wykresu Ossana, wymagającego od czytelnika większej uwagi. Przedstawia on współzależności struktur składających
się z trzech podstawowych cech, umożliwiając jednocześnie stosunkowo elastyczną i prostą do wizualizacji typologię charakteryzowanego zjawiska (ryc. 8.7.).
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Ryc. 8.7. Typy struktury pracujących według głównych sektorów gospodarki
wybranych miast województwa małopolskiego.
źródło: opracowanie własne.
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Tab. 8.5. Typy wybranych miast województwa małopolskiego według struktury
pracujących w latach 1999–2008.

3

udziały poszczególnych funkcji
(%)
usługi
usługi nieprzemysł
1999
rynkowe
rynkowe
>50
0–50
0–20
Niepołomice, Skawina
Bochnia, Krzeszowice,
30–50
50–70
0–20
Wieliczka
20–50
50–80
0–20

4

20–30

70–80

20–30

5

20–50

50–80

20–50

typ.
1
2

Kraków
Dobczyce, Myślenice,
Polska – miasta,
Małopolska – miasta

Miasta
2008
Niepołomice, Skawina
Krzeszowice
Wieliczka
Kraków
Bochnia Dobczyce, Myślenice,
Polska – miasta,
Małopolska – miasta

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Niepołomice charakteryzowały się w latach 1999–2008 wyraźną przewagą pracujących w sektorze przemysłowym. Wraz ze Skawiną (jako jedyne spośród analizowanych
miast) pogłębiły w tym okresie swoją specjalizację jako ośrodki przemysłowe. Podobną
tendencję można dostrzec w pobliskich Dobczycach, te jednak w 1999 roku rozpoczynały swoją specjalizację (ryc. 8.8.). Dużo mniejszy zakres zmian w zakresie specjalizacji przemysłowej ośrodka odnotowano dla Bochni, która jakkolwiek zwiększyła udział
pracujących w tym sektorze gospodarki, to jednak przesunęła się w kierunku bardziej
zrównoważonej struktury rynku pracy. Wszystkie cztery omówione powyżej miasta,
mimo przynależności do różnych typów pod względem struktury pracujących, łączył
odmienny od ogólnokrajowych i ogólnopolskich tendencji dla miast, charakter przemian
struktur rynków pracy. Te bowiem, wyraźnie ukazują wzrost znaczenia usług rynkowych w strukturze pracujących, co z kolei potwierdza postępujące procesy rozwoju tzw.
III sektora gospodarki82, w które wpisały się w omawianym okresie pozostałe spośród
omawianych miast, tj. Kraków, Myślenice i Wieliczka (ryc. 8.8.). Rosnąca specjalizacja
wymienionych miast odbywa się zatem nie tylko na przekór tendencjom zachodzącym
w województwie małopolskim, ale również ogólnopolskim.

82

Procesy te określane są często w literaturze fachowej terminem – tercjalizacja.
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Ryc. 8.8. Przemiany struktury rynków pracy wybranych miast Małopolski w latach
1999–2008 na tle Polski i województwa.
źródło: opracowanie własne.

W grupie analizowanych miast Niepołomice charakteryzowały się w omawianym
okresie wysoką, przekraczającą 40% dynamiką przyrostu liczby pracujących we wszystkich sektorach gospodarki. Wraz z Dobczycami i Skawiną stanowiły grupę miast wyróżniających się spośród wybranych na cele niniejszego badania ośrodków miejskich.
Pozostałe bowiem, za wyjątkiem Bochni i Krzeszowic, wpisywały się w ogólnopolskie
tendencje wzrostu zatrudnienia w sektorze usług rynkowych przy jednoczesnym spadku
liczby pracujących w wytwórczości (ryc. 8.9.). Analiza dynamiki przemian struktury
pracujących wyraźnie sugeruje, że miasta, które przyjęły strategię rozwoju opartą na
specjalizacji funkcji przemysłowej, cechują się wysokim i zrównoważonym rozwojem
pozostałych sektorów gospodarki. Potwierdza to tezę o sile sektora przemysłowego jako
generatora zarówno znaczących, jak i różnorodnych efektów mnożnikowych kreowanych w lokalnych gospodarkach. Powyższe tendencje wskazują także na dużo większy
rozwój usług w ośrodkach miejskich średniego rzędu, będących siedzibą instytucji powiatowych.
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Ryc. 8.9. Dynamika liczby pracujących w wybranych miastach Małopolski w latach
1999–2008 według sektorów gospodarki.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Podsumowanie
Powstanie i rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej przyczyniło się do zdecydowanej poprawy na lokalnym rynku pracy – w firmach „strefowych” powstało 4,6 tys.
miejsc pracy. W rezultacie bezrobocie w gminie, bardzo wysokie w pierwszej połowie
lat 90-tych, uległo wyraźnemu zmniejszeniu i aktualnie należy do najniższych w skali
województwa małopolskiego. Firmy rozpoczynające swoją działalność w Niepołomicach oferują zarobki nieodbiegające w wyraźny sposób od średniej wartości dla całego
regionu.
Wielu pracowników niepołomickich firm dojeżdża do pracy spoza terenu gminy,
co w obliczu stosunkowo niewielkiego, lokalnego rynku pracy jest jedynym możliwym
sposobem stałego rozwoju nowych firm. Na terenie gminy mieszka nieco ponad 24%
pracowników firm działających w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. Najwięcej
miejsc pracy zajmują mieszkańcy Krakowa – ponad 40%.
W świetle przeprowadzonych badań gros dojazdów do pracy do zakładów Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej skupia się w odległości do 30 km od miasta. Dominującą
rolę w tym zakresie odgrywa Kraków, który wraz z gminą Niepołomice odpowiada za
2/3 dojeżdżających pracowników.
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Charakter prowadzonych przez niepołomickie firmy działalności sprawia, że rynek pracy nie jest uzależniony od jednego pracodawcy, co zmniejsza jego podatność
na zjawiska o charakterze kryzysowym. Pracownicy z zakładów likwidowanych bądź
redukujących załogę mogą stosunkowo łatwo znaleźć nową pracę w innych, rozwijających się firmach.
Na przykładzie Niepołomic, a także podobnych miast, w których po 1990 roku
ulokowało się wiele nowych przedsiębiorstw produkcyjnych (Dobczyce, Myślenice)
można obserwować duży i zrównoważony rozwój pozostałych sektorów gospodarki, co
potwierdza tezę o sile sektora przemysłowego, jako generatora znaczących i różnorodnych efektów mnożnikowych kreowanych w lokalnych gospodarkach.
Większość dużych i średnich pracodawców to firmy produkcyjne. Fakt ten wyraźnie wpływa na strukturę płci pracowników, co odzwierciedla się w znacznej maskulinizacji nowych miejsc pracy. To wpływa na utrzymywanie się na terenie gminy wyższego
bezrobocie wśród kobiet aniżeli mężczyzn.

9. Efekty mnożnikowe funkcjonowania firm na terenie
gminy Niepołomice
Krzysztof Gwosdz

Mechanizm efektów mnożnikowych
Całkowite efekty gospodarcze wywołane przez nowe lub rozbudowane zakłady są
większe niż wynikałoby to tylko z efektów bezpośrednich tych inwestycji, np. wielkości
nakładów czy liczby nowych miejsc pracy. Wynika to z faktu, że wpływ bezpośredni
danej działalności „dodatkowo się mnoży” przez wzrost dochodów i zatrudnienia wśród
innych przedsiębiorców w otoczeniu rozwijających się zakładów.
Wzrost dochodów lub zatrudnienia wywołany w gospodarce lokalnej lub regionalnej przez bodziec w postaci rozwoju pewnej działalności (dodatkowego popytu) jest
określany mianem popytowych efektów mnożnikowych83 (zob. R. Domański 1982,
Stryjakiewicz 2004, B. Domański i Gwosdz 2008). Poznanie siły, struktury gałęziowej
i rozkładu geograficznego tych efektów jest podstawową metodą ilościowej oceny efektów nowych inwestycji i ich skutków dla gospodarki lokalnej, regionalnej i krajowej.
Istnieją dwa podstawowe rodzaje popytowych efektów mnożnikowych: zaopatrzeniowe i dochodowe. Te pierwsze, nazywane także efektami pośrednimi, obejmują dodatkowy dochód trafiający do przedsiębiorstw będących dostawcami dóbr i usług dla
rozwijającej się działalności. Efekty dochodowe (nazywane niekiedy „wzbudzonymi”)
powstają w rezultacie zwiększenia się siły nabywczej gospodarstw domowych za sprawą wynagrodzenia pracowników rozwijających się przedsiębiorstw, co przyczynia się
z kolei do rozwoju firm zaspokajających potrzeby konsumpcyjne. Należy pamiętać, że
dodatkowy dochód wśród firm-dostawców i firm zaspokajających potrzeby konsump83

Można również mówić o ujemnych efektach mnożnikowych, które występują w otoczeniu firm na
skutek zmniejszenia jej aktywności.
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cyjne wywołuje kolejny cykl efektów mnożnikowych (tzw. efekty drugiego rzędu). Ten
z kolei pociąga za sobą efekty mnożnikowe trzeciego rzędu, trzeci zaś czwartego itd.
aż do wygaśnięcia efektu, jako że siła efektów każdego rzędu jest coraz słabsza (ryc.
9.1.).
Próbą ilościowego uchwycenia siły oddziaływania tego bodźca jest oszacowanie
wartości mnożnika. Mnożnik M ma postać M=(B+E/B), gdzie B to liczba miejsc pracy
lub masa pieniądza wygenerowana na terenie zakładów stanowiących źródło efektów
mnożnikowych, a E to miejsca pracy (lub przychody) powstałe w ich otoczeniu. Podstawowym sposobem mierzenia siły efektów mnożnikowych jest tzw. ujęcie przyrostowe,
tzn. szacowanie stosunku przyrostowych zmian w pewnej działalności i wynikających
stąd zmian w całości gospodarki na danym terenie. Pomiar taki opiera się albo na modelach przepływów międzygałęziowych, albo też na badaniach kwestionariuszowych
firm i mieszkańców. Wielkość efektu mnożnikowego wyraża się najczęściej przez masę
pieniądza lub liczbę dodatkowych miejsc pracy.
W niniejszym opracowaniu wykorzystano metodę pomiaru efektów mnożnikowych opartą na danych bezpośrednich, tzn. pochodzących od przedsiębiorstw. Dane te
uzyskano bądź za pomocą ankiety i wywiadu od przedstawicieli kadry zarządzającej
zakładami funkcjonującymi w Niepołomicach, bądź też z rocznych raportów finansowych firm. Łącznie w analizie było możliwe uwzględnienie 39 zakładów działających
na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI).
Wielkość mnożnika została obliczona przy użyciu metody opracowanej m.in. przez
autorów niniejszego rozdziału dla badania oddziaływania firm zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu (Domański, Gwosdz, Huculak, Wiedermann
2005). Jej obszerne omówienie można znaleźć m.in. w pracach B. Domańskiego i K.
Gwosdza (2008) oraz K. Wiedermanna (2006).
Ogólnie rzecz biorąc bezpośredni pomiar zaopatrzeniowych efektów mnożnikowych składa się z dwóch zasadniczych etapów:
1. Zidentyfikowania firm będących dostawcami półproduktów i usług dla podmiotów będących źródłem efektów mnożnikowych (tu: zakładów zlokalizowanych w NSI).
2. Określenia jaka część ich działalności jest uzależniona od podmiotu-odbiorcy.
Z uwagi na porównawczą weryfikację osiągniętych wyników (tzw. triangulację)
najlepiej jest, jeśli szacunki te są oparte na kilku odrębnych źródłach, np. danych firm,
które kupują materiały i usługi, danych podmiotów dostarczających te usługi oraz danych finansowych z raportów rocznych firm. To ostatnie źródło umożliwia dokładne
wyliczenia wielkości zakupów danej firmy, m.in. usług obcych, materiałów do produkcji
i energii.
Pomiar dochodowych efektów mnożnikowych wymaga:
1. Określenia liczby osób zatrudnionych w zakładach będących źródłem efektów
mnożnikowych i wysokości wynagrodzeń, które są podstawą do szacowania
globalnej masy pieniężnej stanowiącej dochód rozporządzalny pracowników.

źródło: Domański i Gwosdz 2008.

Ryc. 9.1. Mechanizm zaopatrzeniowych i dochodowych efektów mnożnikowych.

Kolejne rzędy aż do
wygaśnięcia efektu
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2. Poznania struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych pracowników tych zakładów.
3. Określenia relacji między przychodami w danej gałęzi usług konsumpcyjnych
a kosztami pracy w nich, a ponadto skali samozatrudnienia (relacja między
liczbą pracujących a zatrudnionych w danej gałęzi).
4. Dodatkowo, jeśli chcemy poznać skalę domknięcia lokalnego lub regionalnego (tzn. jaka wielkość dodatkowego dochodu jest zatrzymana na miejscu, np.
w mieście, czy województwie), niezbędne jest określenie miejsca zaspokojenia
poszczególnych potrzeb konsumpcyjnych, co wymaga badań ankietowych pracowników zakładów będących źródłem efektów mnożnikowych.
Należy mieć na uwadze, że dochodowe efekty mnożnikowe generują też pracownicy firm-dostawców, tzn. tych miejsc pracy, które powstały w rezultacie efektów zaopatrzeniowych. Co więcej, pracujący w gałęziach usług zaspokajających popyt konsumpcyjny sami też generują taki popyt. Powstają w ten sposób efekty mnożnikowe II rzędu,
a następnie kolejnych, aż do ich wygaśnięcia.

Efekty zaopatrzeniowe
Zaopatrzeniowe efekty produkcyjne
Cechą współczesnego przemysłu jest rozległa sieć powiązań w zakresie dostaw
surowców, materiałów i półproduktów, które w większości wykraczają poza region a nawet kraj lokalizacji danego zakładu. W efekcie tzw. domknięcie lokalne tzn. wielkość
dostaw pozyskiwanych z miasta i jego najbliższego otoczenia, w którym działa zakład,
jest stosunkowo niewielkie. Prawidłowość ta jest widoczna również w przypadku wielu
firm działających w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. Dla jedenastu z osiemnastu
zakładów, które udostępniły strukturę geograficzną dostaw, udział Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jest mniejszy niż 20% całkowitej wartości materiałów i półproduktów (tab. 9.1.). W skali regionalnej, utożsamianej tutaj z regionem południowym (województwa śląskie i małopolskie), domknięcie to jest już znacznie większe. Dla dziesięciu
zakładów udział dostaw z regionu wynosi co najmniej połowę wartości dostaw, a tylko
dla czterech jest on mniejszy niż 20%. Domknięcie dostaw w skali Polski należy uznać
za duże. Udział importu większy niż 20% wykazuje tylko pięć niepołomickich zakładów. Dziesięć zakładów co najmniej 90% wartości dostaw pozyskuje z terenu Polski.
Wielkość wydatków na zakup materiałów i energii (czyli dostawy produkcyjne)
pozyskiwanych przez zakłady działające w NSI oszacowano w 2008 roku na 35,3 mln
zł z terenu KOM, na 106,6 mln zł z regionu południowego (włączając KOM), a dla Polski (wraz z regionem południowym) wartość ta wynosi 336,6 mln zł. Na tej podstawie,
przy uwzględnieniu wielkości masy pieniężnej przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników zakładów NSI oraz przeciętnego wynagrodzenia w danej branży gospodarki84
84

Dane o wynagrodzeniach pracowników zakładów działających w NSI pozyskano z firm, natomiast
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można oszacować wielkość mnożnika dla zaopatrzeniowych efektów produkcyjnych.
Mnożnik ten wynosi:
– dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego: 1,02
– dla regionu południowego (województwa małopolskie i śląskie): 1,05
– dla Polski: 1,15.
Wartości te oznaczają, że każde 100 miejsc pracy w zakładach na terenie NSI
generuje dwa dodatkowe miejsca pracy wśród dostawców materiałów i surowców do
produkcji (w tym energii elektrycznej) na terenie KOM, pięć miejsc pracy w regionie
południowym i piętnaście miejsc pracy w Polsce. Łącznie 4,6 tys. miejsc pracy w NSI
wygenerowało w 2008 roku 703 dodatkowe miejsca pracy w Polsce w zakresie efektów
zaopatrzeniowych produkcyjnych.
Tab. 9.1. Zaopatrzenie materiałowe zakładów niepołomickich według lokalizacji
dostawców (w % liczby zakładów).
Odsetek zaopatrzenia
pochodzącego z danego
terytorium
80,0–100%
50,0–79,9%
35,0–49,9%
20,0–34,9%
10,0–19,9%
Mniej niż 10%
Brak

Krakowski
Obszar
Metropolitalny
5,6
16,7
5,6
11,1
11,1
27,8

Region południowy
(Województwo Małopolski
i Śląskie) wraz z KOM
33,3
22,2
11,1
16,7
0,0
5,6

22,2

11,1

Polska

Import

72,2
11,1
5,6
0,0
0,0
11,1

11,1
5,6
5,6
11,1
5,6
22,2

0,0

38,9

źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstw

Zaopatrzeniowe efekty usługowe
Drugim istotnym składnikiem zaopatrzeniowych efektów mnożnikowych są usługi
świadczone zakładom umiejscowionym w NSI przez firmy zewnętrzne. Obejmują one
wiele działalności zaliczanych do kategorii tzw. usług dla biznesu, począwszy od tych
podstawowych, jak ochrona, sprzątanie, catering czy transport, po te specjalistyczne,
np. badania, szkolenia, analizy prawne. Domknięcie lokalne i regionalne tych usług jest
zróżnicowane i w dużym stopniu zależy od cech miejsca, w którym działa firma. O ile
bowiem zapotrzebowanie na usługi podstawowe może zostać zaspokojone na miejscu,
nawet jeśli dany zakład działa w stosunkowo niewielkiej i peryferyjnej miejscowości,
o tyle bardziej wyspecjalizowanych trzeba szukać w dużych aglomeracjach miejskich.
Położenie Niepołomic w granicach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i w bliskości Krakowa sprawia, że domknięcie nawet wyspecjalizowanych usług w skali lokalnej
jest duże.

dane o przeciętnych wynagrodzeniach w różnych branżach gospodarki pochodzą z badań Głównego Urzędu Statystycznego.
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Tab. 9.2. Miejsce lokalizacji firm świadczących usługi dla zakładów
zlokalizowanych w NSI.

transportowe

Kraków

Powiat wielicki

prawne

Kraków

Niepołomice

finansowe

Kraków

Niepołomice

badania rynku
reklama

Kraków
Kraków

Warszawa

3. najczęstsze miejsce
lokalizacji
inne miejsce w woj.
małopolskim
Warszawa
inne miejsce w woj.
małopolskim
Powiat wielicki

informatyczne

Kraków

Niepołomice

Gliwice

projektowanie
szkolenia
sprzątanie i utrzymanie
catering
ochrona

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

Rzeszów, Płock
Warszawa, Wrocław
Niepołomice
Niepołomice
Niepołomice

Powiat wielicki

Rodzaj usługi

Najczęstsze miejsce
lokalizacji

2. najczęstsze miejsce
lokalizacji

-

źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstw.

Kraków jest zdecydowanie dominującym miejscem lokalizacji firm świadczących usługi zakładom działającym w NSI (tab.8.2). Część tych usług jest zlokalizowana na miejscu, tj. w Niepołomicach. Zwraca uwagę, że z Niepołomic wywodzą się
firmy świadczące nie tylko usługi podstawowe (np. sprzątanie i utrzymanie, ochrona,
żywienie), ale też te wyższego rzędu (finansowe, informatyczne, prawne). Część zaopatrzeniowych usługowych efektów mnożnikowych zatrzymana jest ponadto w innych
miejscowościach w powiecie wielickim (m.in. Wieliczka, Kłaj, Podłęże).
Względnie wysoka pozycja Niepołomic w zakresie usług dla biznesu – zważywszy
na ich miejsce w hierarchii osadniczej województwa małopolskiego – znajduje także
potwierdzenie w innych wskaźnikach. Wśród miast województwa małopolskiego liczących mniej niż 10 tys. mieszkańców Niepołomice, obok Krzeszowic, są jedynym
ośrodkiem, w którym jest zlokalizowana ponadprzeciętna liczba placówek usług dla
biznesu w stosunku do liczby mieszkańców. Miarą tej ponadprzeciętności jest wartość
standaryzowanych reszt z regresji między liczbą placówek usług dla biznesu (w badaniu
uwzględniono 51 typów takich usług85) a liczbą mieszkańców miasta. Dla Niepołomic
wartość ta wynosi 0,74, dla Krzeszowic 0,48, a dla wszystkich pozostałych miast w województwie małopolskim liczących mniej niż 10 tys. mieszkańców jest ona ujemna.
Średnia z wartości standaryzowanych reszt dla 34 miast województwa małopolskiego
liczących mniej niż 10 tys. mieszkańców wynosi -0,59, a dla miast poniżej 20 tys. miesz85

Obliczenia będące podstawą analizy w tym fragmencie pracy oparto na bazie danych placówek
usługowych w miastach Małopolski według stanu na 30 V 2010 roku, skonstruowanej przez
J. Działka, A. Warchalską i K. Gwosdza na potrzeby projektu badawczego „Małopolskie miasta –
funkcje, potencjał i trendy rozwojowe” (zob. Domański i Noworól 2010).
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kańców -0,32. Wynika to z faktu, że usługi dla biznesu mają tendencję do koncentracji
w miastach średnich i dużych, gdyż tylko odpowiednia „masa” firm-klientów generuje
wystarczający popyt. W tym względzie wysoka wartość reszt dla Niepołomic wskazuje na silne lokalne oddziaływanie zakładów zlokalizowanych w Niepołomickiej Strefie
Inwestycyjnej i w rezultacie „nadwyżkę” znaczenia Niepołomic w zakresie usług dla
biznesu wśród miast podobnej wielkości w województwie.
Tab. 9.3. Ranga Niepołomic w zakresie usług dla biznesu na tle grupy małych miast
w województwie małopolskim w 2010 roku.
Rodzaj placówek
adwokaci
banki
bankomaty
biura rachunkowe
biura nieruchomości
kursy, szkolenia
radcy prawni
reklama – agencje, doradcy
spedycja
sprzątanie
usługi projektowe

Liczba
placówek
w Niepołomicach
3
6
18
9
6
5
3
5
2
2

3

liczba placówek
w miastach poniżej 10 tys.
mieszkańców

liczba placówek w miastach
10–20 tys. mieszkańców

średnia

mediana

średnia

mediana

2,1
2,9
3,9
2,6
4,7
1,6
1,4
1,9
2,0
1,8

2
3
4
2
2
1
1
2
2
2

3,9
9,0
11,1
9,3
5,5
4,0
2,4
4,0
1,3
1,6

2
8
11
9
6
4
2
3
1
2

2,8

2

8,3

5

źródło: opracowano na podstawie bazy danych „Ranga miast małopolski w 2010 r.” autorstwa
J. Działka, A. Warchalskiej i K. Gwosdza. Informacje do bazy danych pochodzą z Panoramy
Firm, oraz indywidualnych danych przedsiębiorstw i instytucji .

Porównując liczbę placówek usług dla biznesu w Niepołomicach na tle miast
poniżej 10 tys. mieszkańców i liczących 10–20 tys. mieszkańców zauważamy,
że analizowane miasto wyróżnia się właściwie w każdym rodzaju tych placówek
(tab. 9.3.). Przykładowo liczba działających w Niepołomicach sieci bankowych jest
dwukrotnie wyższa niż przeciętna dla tej grupy wielkościowej miast w Małopolsce
(odpowiednio 6 wobec 3), a liczba bankomatów ponad cztery razy przewyższa przeciętną wartość dla małych miast w województwie. W tym względzie Niepołomice są
absolutnym wyjątkiem w swojej grupie wielkościowej, a podobny potencjał w tym
względzie osiągają dopiero około 20 tysięczne miasta regionu. Podobnie wyjątkowo
wysoka jest pozycja Niepołomic w zakresie biur rachunkowych, firm szkoleniowych
i reklamowych.
Dla zlokalizowanych w NSI zakładów całkowita wielkość zakupów usług od firm
zewnętrznych (tzw. usługi obce) w 2008 roku wyniosła 288,6 mln zł (uzyskano dane
dla 29 zakładów), a liczba pracowników firm zewnętrznych zaangażowanych w świadczenie usług głównie lub wyłącznie dla zakładów niepołomickich wyniosła 493 osoby
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(uzyskano dane dla 13 zakładów). Wartości te stanowiły podstawę wyliczenia wysokości mnożnika zaopatrzeniowych efektów mnożnikowych w zakresie usług. Przeprowadzona niezależnie dla tych dwóch wielkości (masa pieniądza i liczba pracowników)
procedura obliczenia mnożnika dała jednoznaczny wynik – 1,31 dla Polski i 1,26 dla
województwa małopolskiego. Oznacza to, że na każde 100 miejsc pracy w zakładach
niepołomickiej strefy inwestycyjnej przypada 31 dodatkowych miejsc pracy w firmach
zewnętrznych świadczących dla nich usługi w Polsce i 26 w Małopolsce.
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ochrona
21,1
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Ryc. 9.2. Struktura branżowa usługowych efektów zaopatrzeniowych.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstw.

Udostępniony przez przedsiębiorstwa działające w NSI geograficzny rozkład lokalizacji tych firm (tab. 9.2.) pozwala wnioskować o dużym domknięciu zaopatrzeniowych
efektów usługowych wewnątrz województwa małopolskiego i Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego. Skala przedostawania się tych efektów poza województwo małopolskie jest względnie niewielka i w świetle analizowanych danych wynosi 19% całkowitej
liczby miejsc pracy w tych firmach.
Możliwe jest oszacowanie liczby dodatkowych miejsc pracy w różnych gałęziach
usług dla biznesu, powstałych dzięki aktywności firm w NSI. Obliczona wielkość mnożnika przy podstawie 4,62 tys. pracujących w zakładach na terenie NSI wskazuje, że całkowita liczba dodatkowych miejsc pracy w jedenastu analizowanych gałęziach usług dla
biznesu wynosi 1,46 tys. Trzy branże usług podstawowych – transport, ochrona i sprzą-
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tanie – skupiają 60% tej liczby; w każdej z nich znajdziemy około 300 miejsc pracy
(ryc. 9.2.) Kolejne 300 miejsc pracy (łącznie) powstało w trzech gałęziach bardziej wyspecjalizowanych usług: informatycznych, finansowych i reklamowych. Udział każdej
z tych gałęzi wynosi około 6% całkowitej sumy dodatkowych miejsc pracy w usługach
dla biznesu istniejących dzięki aktywności zakładów NSI. Zbliżona do nich jest liczba
tych powstałych w firmach oferujących żywienie dla pracowników i szkoleniowych (po
około 80). W wyspecjalizowanych firmach zapewniających obsługę prawną zakładów
niepołomickich powstało dodatkowo około 60 miejsc, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi suma nowych miejsc pracy w innych usługach wysokiego rzędu – badaniach rynku
i usługach projektowych.

Efekty dochodowe
Istniejące na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej zakłady są źródłem dochodu dla ich pracowników, zwiększającym siłę nabywczą gospodarstw domowych.
Dzięki temu jest możliwy rozwój firm zaspokajających potrzeby konsumpcyjne pracowników i ich rodzin. Siła dochodowych efektów mnożnikowych w gospodarce lokalnej
i regionalnej zależy od dwóch głównych czynników – liczby zatrudnionych w zakładach
będących źródłem efektów mnożnikowych i wysokości oferowanych przez nie płac. Im
większa liczba zatrudnionych i im wyższe płace, tym silniejsze będą dochodowe efekty
mnożnikowe generowane przez firmy w gospodarce lokalnej i regionalnej przez wydatki
konsumpcyjne ich pracowników.
Globalna masa pieniężna przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zakładów NSI (pozyskano dane z 39 zakładów) wyniosła w 2008 roku 174,5 mln zł. W świetle tych danych przeciętna płaca brutto wyniosła 3144 zł, czyli niemal dokładnie tyle, ile
średnia płaca w województwie małopolskim w IV kwartale 2008 roku (3141 zł).
Dochody netto pracowników zakładów zlokalizowanych w NSI wyniosły
125,2 mln zł (71,8% wynagrodzenia brutto przy podstawie 3144 zł). Dochody te, pomniejszone o oszczędności i wydatki na spłatę zaciągniętych kredytów, stanowią środki przeznaczone na konsumpcję, czyli potencjalny dochód w handlu i innych usługach.
Opierając się na reprezentatywnych danych GUS (Budżety gospodarstw domowych…)
można wyliczyć strukturę gałęziową tych wydatków. W ten sposób otrzymamy efekt
mnożnikowy wyrażony pieniężnie. Aby efekt dochodowy wyrazić miejscami pracy
konieczne jest przeprowadzenie dalszych obliczeń (zob. Domański i Gwosdz 2008,
Wiedermann 2007). Należy w nich uwzględnić całkowite koszty pracy (wynagrodzeń
i ubezpieczeń społecznych) w przychodach danej gałęzi usług konsumpcyjnych. Znając koszt jednego pełnoetatowego stanowiska pracy (co jest możliwe w oparciu o dane
GUS) można wyliczyć potencjalną liczbę nowych miejsc pracy. Bazując zaś na proporcji pracujących i zatrudnionych w poszczególnych rodzajach usług dodatkowo jest
możliwe uwzględnienie właścicieli i pomagających członków rodzin, a tym samym
wykazanie sumarycznej liczby miejsc pracy stanowiącą dochodowy efekt mnożnikowy I rzędu.
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Wysokość mnożnika w zakresie efektów dochodowych funkcjonowania zakładów
w NSI oszacowano na:
– dla województwa małopolskiego: 1,16
– dla Polski: 1,19.
Zatem na każde 100 miejsc pracy w zakładach zlokalizowanych na terenie NSI
przypada 19 dodatkowych miejsc pracy w podmiotach zaspokajających potrzeby konsumpcyjne pracowników i ich rodzin w Polsce i 16 w województwie małopolskim.
W sumie 4,6 tys. zatrudnionych w niepołomickich firmach przyczyniło się do utworzenia dodatkowych 866 miejsc pracy w handlu i usługach w Polsce oraz 740 w województwie małopolskim. Dwie trzecie tych miejsc pracy powstała dzięki wydatkom
konsumpcyjnym pracowników zakładów zlokalizowanych w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. Reszta jest wynikiem wydatków konsumpcyjnych dostawców dóbr i usług
dla tych zakładów.
W oparciu o badania Urzędu Statystycznego w Krakowie (Budżety gospodarstw
domowych) możliwy jest podział ogólnej liczby miejsc pracy na poszczególne branże konsumpcyjne (ryc. 9.3). Przeprowadzona dezagregacja ujawnia duży udział handlu
(41,0%), na drugim miejscu znajdują się nowe miejsca pracy w transporcie i łączności
(17,6%), a następnie te związane z kulturą i rekreacją (12,8%). Blisko 8% miejsc pracy
skupiają działalności przemysłowe, przede wszystkim te związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, wodę i gaz, a niewiele mniej dodatkowych miejsc
pracy znajdziemy w mieszkalnictwie (6,3%). Kolejne dwie branże – hotele i restauracje
oraz usługi medyczne – charakteryzuje udział na poziomie 5,8–5,3%, zaś najmniejszy
jest udział nowych miejsc pracy w działalnościach związanych z edukacją. Stosunkowo
niski udział wydatków na usługi medyczne i edukację wiąże się z faktem, że są to działalności o charakterze nierynkowym, w dziedzinie których gros wydatków pokrywanych
jest z budżetów Państwa i samorządów.

Wnioski – ocena wielkości efektów mnożnikowych funkcjonowania NSI na
tle innych badań polskich i zagranicznych
Zestawienie liczby miejsc pracy będących efektami mnożnikowymi funkcjonowania zakładów w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej z zatrudnieniem w samych
zakładach działających w NSI pozwala na stwierdzenie, że na każdych 100 pracujących w tych ostatnich przypada 68 dodatkowych miejsc pracy w Polsce (efekt krajowy)
i 46 na obszarze województwa małopolskiego (efekt regionalny). Tym samym wartość
mnożnika wyrażająca wpływ firm niepołomickich na ich lokalne i regionalne otoczenie
gospodarcze dla Polski wynosi 1,68, dla województwa małopolskiego 1,46.
Zakłady zlokalizowane w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej, będące miejscem
pracy dla 4624 osób, są równocześnie źródłem dodatkowych 3151 miejsc pracy w Polsce i 2149 w województwie małopolskim. Porównanie skali poszczególnych rodzajów
efektów mnożnikowych pokazuje, że efekty zaopatrzeniowe, a przede wszystkim zaopatrzeniowe usługowe okazały sie silniejsze od efektów dochodowych (tab. 9.4).
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Ryc. 9.3. Struktura branżowa dochodowych efektów mnożnikowych.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstw i danych GUS.

Tab. 9.4. Efekty mnożnikowe działalności firm w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej.
Typ efektów
mnożnikowych
Zaopatrzeniowe
Dochodowe
Ogółem

Efekty I rzędu
2118
785
2902

Zaopatrzeniowe
Dochodowe
Ogółem

Efekty I rzędu
1280
692
1972

Polska
Efekty II rzędu
Efekty III rzędu
157
11
74
7
231
18
Województwo małopolskie
Efekty II rzędu
Efekty III rzędu
98
7
66
6
164
13

Ogółem
2285
866
3151
Ogółem
1385
764
2149

źródło: opracowanie własne.

Wysokość mnożników obliczonych dla niepołomickich zakładów jest nieco wyższa niż w przypadku innych badań prowadzonych w ostatnich latach w Polsce. W ekspertyzie wykonanej dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu wysokość mnożnika
w skali lokalnej (powiat mielecki) oszacowano na 1,38, w skali regionalnej na 1,43,
a w skali ogólnopolskiej na 1,55 (Domański i in. 2005). K. Wiedermann (2006) badając
efekty funkcjonowania zakładów przemysłu samochodowego w województwie śląskim
obliczył wartość mnożnika regionalnego na 1,30.
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Na tle badań prowadzonych w innych wysokorozwiniętych krajach osiągnięty dla Niepołomic wynik jawi się jako przeciętny. Przykładowo, z badań Weisbroda i Weisbrod (1997) wynika, że mnożniki dla większości działalności przemysłowej w skali dużych miast w Stanach
Zjednoczonych mieszczą się między 1,5 a 2,0. Mulkey i Hodges (2003) uważają, że wartości
mnożnika w skali całych Stanów Zjednoczonych wahają się z reguły między 1,5 a 2,5.
Interpretując obliczoną wartość mnożnika dla zakładów niepołomickiej strefy inwestycyjnej trzeba wskazać na zjawiska, które miały dominujący wpływ na jego wysokość. Wiążą się one po pierwsze ze zdolnością danego obszaru do zatrzymania efektów
mnożnikowych, po drugie z cechami zakładów działających w Niepołomicach, a po
trzecie z szerszymi tendencjami w zakresie outsourcingu działalności biznesowych.
Podstawowe znaczenie ma zdolność otoczenia, w którym funkcjonują firmy, do przechwytywania efektów mnożnikowych. Krakowski Obszar Metropolitalny i województwo małopolskie odznacza się w tej mierze dużymi możliwościami, w szczególności w zakresie zaopatrzeniowych efektów usługowych i efektów dochodowych. Na terenie KOM dobrze rozwinięte
są właściwie wszystkie rodzaje usług dla biznesu i branż konsumpcyjnych – tak podstawowe
jak i wyspecjalizowane. W rezultacie skala domknięcia lokalnego i regionalnego jest dla zakładów niepołomickich znacznie większa niż ta oszacowana dla zakładów funkcjonujących
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu. Trzeba ponadto zauważyć, że konkurencyjność
rynku pracy w obszarze KOM wpływa także na relatywnie wyższy poziom wynagrodzeń pracowników w zakładach NSI, co z kolei generuje wyższe dochodowe efekty mnożnikowe.
Duże znaczenie mają zasadniczo cechy związane z samymi zakładami. Dotyczą one
m.in. specyfiki branżowej, która warunkuje zapotrzebowania na określone surowce i półprodukty, lokalizacji zarządu firmy, co wpływa na geograficzne pochodzenie firm świadczących
usługi dla biznesu, kompetencji pozaprodukcyjnych, pochodzenia firmy (przedsiębiorca
miejscowy lub zewnętrzny) czy wreszcie czasu działania w danym miejscu. Silniejsze lokalne i regionalne efekty mnożnikowe są zazwyczaj większe w przypadku miejscowych przedsiębiorstw, a także w firmach dłużej działających w danym miejscu (Domański 2001). Są one
natomiast nierzadko słabe w przypadku nowych zakładów inwestorów zewnętrznych (w tym
zagranicznych), zwłaszcza tych zorientowanych na eksport. W przypadku Niepołomic cechy
związane z samymi zakładami wydaje się mieć raczej drugorzędny wpływ na osiągnięty
wysoki efekt mnożnikowy. Wynika to m.in. z faktu, że większość średnich i dużych firm
to firmy zewnętrzne, o niewielkich kompetencjach pozaprodukcyjnych, a dodatkowo działającye w różnych branżach przemysłu, przez co ich wzajemne powiązania są dosyć słabe.
Zaopatrzeniowe efekty mnożnikowe w skali kraju i Małopolski byłyby znacząco większe,
gdyby kilku wiodących inwestorów zwiększyło tzw. local content, czyli odsetek zaopatrzenia w materiały, półprodukty i części pozyskiwanego z terenu Polski i regionu.
Na wysokość zaopatrzeniowych efektów usługowych wywierają wpływ współczesne
modele funkcjonowania firm, a przede wszystkim zauważalna tendencja do wydzielania na zewnątrz (outsourcingu) działalności nie będących podstawowymi kompetencjami firmy. W ten
sposób zwiększa się skala korzystania z usług firm zewnętrznych, a tym samym wielkość
mnożnika w zakresie zaopatrzenia w usługi. Zjawisko to mogło wpłynąć na stosunkowo wysoką wartość oszacowanych zaopatrzeniowych efektów usługowych dla firm w Niepołomicach.

10. Trwałość inwestycji firm w gminie Niepołomice
Maciej Huculak

W dobie nasilających się procesów globalizacji działalności gospodarczej coraz
większego znaczenia nabierają kwestie związane z trwałością inwestycji dokonywanych
zarówno przez firmy krajowe jak i te z kapitałem zagranicznym. Trwałość (zakorzenienie) inwestycji jest jednym z istotnych czynników kształtujących procesy rozwoju lokalnego i regionalnego. Przedsiębiorstwa dobrze zakorzenione stają się podstawą funkcjonowania lokalnych gospodarek na długie lata. Firmy słabo zakorzenione mogą przenieść
swoją działalność w rezultacie niewielkich nawet zmian w gospodarce lub otoczeniu.
Przeprowadzenie pogłębionych badań niepołomickich firm, w tym wywiadów z kadrą
zarządzającą większością z nich, umożliwiło oszacowanie trwałości (zakorzenienia)
przedsiębiorstw, które zlokalizowały się w gminie po 1990 roku.
Znaczenie trwałości inwestycji wynika z cech, które współczesna przestrzeń społeczno-ekonomiczna nabiera w wyniku procesów globalizacji. Posługując się metaforami A. Markusen, z punktu widzenia kapitału, współczesna przestrzeń nabiera cech „śliskości”. Gwałtownie rosnąca mobilność kapitału wraz z coraz krótszym okresem oceny
trafności wyboru lokalizacji przez korporacje ponadnarodowe, niosą ze sobą nasilające
się procesy relokacji przedsiębiorstw. W takim turbulentnym środowisku intrygującym
geografów zjawiskiem staje się badanie cech miejsc, które sprzyjają „zakotwiczeniu”
kapitału na dłuższy okres czasu. Miejsca takie charakteryzujące się pewnego rodzaju
„lepkością”86. Sprzyja ona zarówno pozyskaniu nowych inwestycji, jak również ich zatrzymaniu na dłuższy okres czasu w danej lokalizacji (Markusen 1996).
Procesy powiązania firm z otaczającym je środowiskiem społeczno-gospodarczym
analizowane są w literaturze przedmiotu na różnych poziomach geograficznych: lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Ze względu na charakter niniejszego opracowania
analiza literatury przedmiotu skoncentrowana zostanie na dwóch pierwszych wymia86

Na gruncie polskiej geografii społeczno-ekonomicznej popularyzatorem metafory „lepkości”
miejsca jest B. Domański (min. 2004, 2005, 2007).
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rach, z pominięciem szerokiego nurtu rozważań nad kwestiami relokacji działalności
gospodarczej pomiędzy poszczególnymi krajami, czy wręcz kontynentami.
Dyskusja nad trwałością inwestycji skupia się w chwili obecnej w głównej mierze w rozważaniach nad zakorzenieniem (embededdness) inwestycji. Koncepcja zakorzenienia firm w lokalnym środowisku społeczno-gospodarczym wywodzi się z badań
nad procesami wpływu organizacji przedsiębiorstw na ich zachowania i jest reprezentowana m.in. w nurcie określanym mianem zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Początki tej idei wiążą się badaniami Marka Granovettera (1985), który
zwrócił uwagę na możliwość interpretacji zachowań ekonomicznych poszczególnych
firm w kontekście sieci powiązań społecznych. Pojęcie zakorzenienia dość szybko
doczekało się całego szeregu rozważań podkreślających rolę relacji inwestor – otoczenie instytucjonalne, kulturowe i społeczne. Na gruncie geografii społeczno-ekonomicznej badania uwzględniające aspekty przestrzenne procesów zakorzenienia firm
podjęli m.in. A. Markusen (1994), I. Turok (1993), N. A. Phelps (1993, 2000), M. C.
White’a (2003); na gruncie polskim zaś B. Domański (2004) oraz Domański i Gwosdz
(2005). Prace te podkreślają rolę rosnącej trwałości inwestycji m.in. w miarę wzrostu
udziału lokalnych i regionalnych dostawców surowców, materiałów i usług. Analiza
ekonomiczna tego rodzaju powiązań stanowi wąskie, choć jednocześnie istotne podejście do zagadnienia zakorzenienia, które jest szczególnie bliskie autorowi niniejszych
rozważań. Poszczególne elementy badania procesów zakorzenienia posiadają swoją
w geografii społeczno-ekonomicznej swoją bogatą historię (Pike, Lagendijk, en Vale
2000)87. To co odróżnia je od badań wcześniejszych to kontekst globalnych trendów
uwidaczniających się na poziomie lokalnym i regionalnym w coraz większej mobilności inwestycji.
Pojęcie zakorzenienia inwestycji, w przekonaniu autora można utożsamiać z jej
trwałością, rozumianą jako przeciwieństwo skłonności do relokacji danego przedsięwzięcia. Na potrzeby na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto więc szeroką definicję zaproponowaną w ramach badań nad procesami rozwoju mieleckiej specjalnej
strefy ekonomicznej precyzującą zakorzenienie jako ogół czynników składających się na
trwałość działalności produkcyjnej firmy w danym miejscu (Domański, Gwosdz 2005).
Konsekwencją tak przyjętej definicji jest wymienne stosowanie na potrzeby tego opracowania obu zwrotów.
Mimo rosnącej popularności badań nad trwałością inwestycji niewielu autorów
proponuje metody ich empirycznej oceny (White 2003). Ocenę trwałości inwestycji
utrudnia kompleksowy charakter procesów zakorzenienia, obejmujący także trudne do
uchwycenia kwestie związane z procesami włączania firm w lokalne, nierzadko nieformalne sieci powiązań. Dodatkowo, czynnikiem warunkującym aktualny stan badań jest
konieczność przeprowadzenia badań terenowych umożliwiających poznanie opinii kadry zarządzającej badanych zakładów. Do prac wyłamujących się z szablonu teoretycz87

Do takich należą zarówno badania wpływu lokalnego rynku pracy na zakorzenienie inwestycji, jak
i kształtowania się sieci dostawców usług i materiałów.
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nych rozważań należą badania N. Phelps i in. (2003) oraz, na gruncie polskim, B. Domańskiego i K. Gwosdza (2005).
Czynniki trwałości inwestycji można podzielić na dwie zasadnicze grupy:
– egzogeniczne (zewnętrzne) względem miejsca przyjmującego inwestycje takie
jak: status/rola zakładu firmy w jej strukturze, wyniki finansowe, charakterystyka kosztów utopionych.
– endogeniczne (wewnętrzne), będące cechami miejsca – receptora inwestycji,
np. jakość lokalnej kadry pracowniczej, poziom lokalnej przedsiębiorczości
itp.
Ze względu na dostępność danych źródłowych najczęściej analizie podlega pierwsza grupa czynników. Do najważniejszych czynników kształtujących trwałość inwestycji i podlegających badaniu przyjęto za autorami powyższej definicji m.in. (Domański
Gwosdz 2005):
– status oddziału firmy (zakładu)
– wyniki finansowe zakładu (oddziału) oraz całego przedsiębiorstwa
– koszty utopione (sunk cost), które firma poniosła w wyniku lokalizacji firmy
w danym miejscu i procesie jej dalszego rozwoju
– funkcje pełnione przez zakład (oddział) firmy w ramach całego przedsiębiorstwa (grupy kapitałowej)
– powiązania z dostawcami i odbiorcami oraz inne relacje wiążące firmę z danym
miejscem.
Dla władz lokalnych kompleksowa ocena trwałości inwestycji stanowi cenną
informację, która może być wykorzystana w procesach zarządzania wyborem potencjalnych inwestorów. Jest to także podstawa do prowadzenia polityki poinwestycyjnej
(after care policy) (Jarczewski 2007). Wyniki badań stopnia zakorzenienia wskazują
zarówno przedsiębiorstwa, które nie powinny się relokować, jak i te zagrożone przeniesieniem.
Istotnym elementem współcześnie zachodzącej globalizacji procesów gospodarczych jest silne zawężenie horyzontu czasowego, w jakim odbywa się planowanie
średnioterminowe przedsiębiorstw. Coraz częściej jest to perspektywa kilkuletnia. Obserwuje się coraz częstsze zmiany strategii przedsiębiorstw, będące rezultatem zmian
własnościowych. Dlatego też wyniki zaprezentowanych poniżej badań powinny być
traktowane jako wiążące w perspektywie nie dłuższej niż dziesięć lat.

Zakres badań
Bazując na doświadczeniach badań nad zakorzenieniem firm produkcyjnych w SSE
Euro-Park Mielec (Domański, Gwosdz 2005) postanowiono rozszerzyć zakres analizy o:
• firmy usługowe, w tym handlowe
• firmy lokalne z kapitałem polskim, funkcjonujące poza stosunkowo zwartym
obszarem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.
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Analizując sektor dużych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie
gminy Niepołomice zauważono pojawienie się w ostatnich latach dużych nowych inwestycji typu greenfield w zakresie handlu hurtowego (Hampol, Wigo, Big Fisch), przy
jednoczesnym zainteresowaniu Niepołomicami kolejnych inwestorów z tej branży (Eurofloor, Tajmax). Zrealizowane inwestycje pod względem zainwestowanego kapitału nie
odbiegały znacząco od średniej wielkości inwestycji sektora przedsiębiorstw produkcyjnych. To zaś z kolei pociągnęło za sobą chęć sprawdzenia możliwości rozszerzenia
zastosowania modelu badania firm produkcyjnych również dla szerszego grona firm reprezentujących działalności pozaprodukcyjne.
Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na trwałość inwestycji w danej lokalizacji jest zagadnienie kosztów utopionych (sunk costs), a więc takich, które
zostały poniesione przez inwestora w danej lokalizacji i nie mogą być przeniesione bądź
odzyskane w przypadku relokacji lub likwidacji zakładu. Z punktu widzenia prawdopodobieństwa relokacji zakładu koszty utopione odgrywają istotną rolę ze względu na
istnienie tzw. efektu (dylematu) kosztów utopionych. Wynika on ze stwierdzonej empirycznie pozytywnej zależności pomiędzy wielkością poniesionych nieodwracalnie nakładów a irracjonalną chęcią do dalszego zwiększania (eskalacji) zaangażowania w nią.
Klasycznym przykładami tego efektu jest realizacja projektu naddźwiękowego samolotu
pasażerskiego Concorde.
Do kosztów utopionych zaliczają się: nakłady poniesione na niemobilne środki
trwałe (np. budynki, konstrukcje związane z gruntem itp.), szkolenie kadry pracowniczej, tworzenie reputacji wśród kooperantów oraz klientów, a także praktyczna wiedza
o lokalnych uwarunkowaniach funkcjonowania przedsiębiorstwa nabyta podczas jej
działalności na danym terenie, w tym liczne powiązania o naturze sieciowej obejmujące
m.in. lokalny rynek pracy czy władze samorządowe różnego szczebla.

Metoda badań
Jednym z najczęściej rozważanych czynników wpływających na trwałość inwestycji w przypadku inwestycji zagranicznych jest rola odgrywana przez zakład filialny
w strukturze przedsiębiorstwa (Phelps i in. 2003). Inwestycje dokonywane przez duże
międzynarodowe korporacje wykazują większą podatność na relokację niż inwestycje
firm mniejszych. W przypadku firm należących do kapitału lokalnego/regionalnego
podatność ta jest mniejsza m.in. wskutek powiązania kadry zarządzającej ze środowiskiem lokalnym (miejscem zamieszkania, siecią kontaktów towarzyskich i biznesowych).
Duże wielozakładowe przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym posiadają
znacznie szersze zasoby i lepszy dostęp do informacji, na podstawie których ocenia się
zyskowność i ryzyko funkcjonowania firmy w danym miejscu (w porównaniu z innymi
lokalizacjami). W sytuacji zmian uwarunkowań mogą one stosunkowo szybko dostosowywać swoją strukturę i przenosić działalność w inne, lepsze miejsca. Konstruując
wskaźnik zakorzenienia jako najsilniej związane z miejscem prowadzenia działalności
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oceniano zatem firmy lokalne, w szczególności mniejsze. Nieliczne przypadki zaprzestania dotychczasowej działalności przez średniej wielkości firmy zlokalizowane w Niepołomicach (np. DFB) wydają się potwierdzać ten tok rozumowania. Czynnikiem wpływającym na skłonność przedsiębiorstw do relokacji jest także pracochłonność prowadzonej działalności gospodarczej. Im większe znaczenie mają koszty pracy, tym większa
jest skłonność właściciela do przenoszenia produkcji w obszary, w których koszty pracy
są niższe.
W celu oceny trwałości firm działających w Niepołomicach skonstruowano syntetyczny wskaźnik zakorzeniania, będący średnią z ośmiu wskaźników cząstkowych,
oceniających poszczególne aspekty trwałości firmy w danym miejscu (tab. 10.1). Wykorzystano metodę zaproponowaną przez B. Domańskiego i K. Gwosdza (2005).
Ważnym, choć sprawiającym trudności w jednoznacznej interpretacji elementem
kształtującym trwałość inwestycji jest kondycja ekonomiczna zakładu. Z jednej strony bowiem firmy charakteryzujące się rosnącymi przychodami i zyskami wydają się
mniej skłonne do relokacji bądź – tym bardziej – zaprzestania prowadzonej działalności. Z drugiej jednak, jak zauważają B. Domański i K. Gwosdz (2005), przy korzystnej
proporcji poziomu osiąganych zysków w stosunku do zainwestowanego kapitału firmy
mogą szybko osiągnąć zwrot inwestycji, co czyni je bardziej podatnymi na procesy relokacji.
Dla przedstawienia kosztów utopionych posłużono się wielkością najmniej mobilnej części środków trwałych, budynków, lokali i obiektów. Ważnym elementem jest
również powtarzalność inwestycji ponoszonych na rozwój zakładu w konkretnej lokalizacji. W gminie Niepołomice czynnik ten nie był możliwy do uchwycenia w ujęciu
ilościowym, ze względu na krótki czas funkcjonowania niektórych firm na jej terenie.
Co prawda były zauważalne kolejne etapy rozbudowy firm produkcyjnych o największej
trwałości (takich jak np. Silgan WhiteCap czy Oknoplast), niemniej jednak fakt stosunkowo niedawnego zasiedlenia NSI przez dużą grupę firm nie uzasadniał włączenia dodatkowego kryterium o niesatysfakcjonującym stopniu kompletności, a w konsekwencji
również porównywalności.
Wobec niepełnej wiedzy w zakresie wielkości zainwestowanego kapitału
w trakcie całego, nierzadko kilkunastoletniego, okresu funkcjonowania firm na terenie gminy Niepołomice postanowiono, w celu zapewnienia porównywalności danych, przyjąć za wskaźnik obrazujący ten element zakorzenienia wielkość środków
trwałych przypadających na jednego zatrudnionego. Najwyższymi wartościami tak
skonstruowanego wskaźnika, przekraczającymi 0,5 mln zł środków trwałych przypadających na pracownika charakteryzowały się takie zakłady jak: francuski Royal
Canin, rozlewnia Coca Coli firmy HBC Polska, MAN Trucks, FoodCare, Meiller
i Polynt. Najniższe wartości wskaźnika (poniżej 10 tys. zł) reprezentowały takie
firmy jak: producent zabawek Iwterpol z Zakrzowca, Spółdzielnia Motoruch w Woli
Batorskiej, zakład cukierniczy JiW w Zakrzowie, producent antyram Meram w Staniątkach, firma Top-Wood ze Staniątek oraz posiadająca status zakładu pracy chronionej firma Scandia Cosmetics.
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Zakorzenienie firm w Niepołomicach
Wśród firm zagranicznych, które wydają się szczególnie podatne na relokację,
znajdują się firmy usługowe ściśle powiązane z największym inwestorem zagranicznym
w gminie, tj. firmą MAN Trucks. Są to przedsiębiorstwa: świadcząca usługi transportu
ciężarówek do klienta firma Terra88, zajmujący się utrzymaniem ruchu i montażem opon
oddział Hörmann Service Polska czy podwykonawca tego ostatniego – oddział firmy
Premier Polska. W grupie firm o najniższych wartościach wskaźnika trwałości warto odnotować również szwajcarsko-włoskiego producenta żywic, firmę Polynt (tab. 10.1.).
Wśród inwestorów zagranicznych, którzy osiągnęli wysoki poziom wskaźnika zakorzenienia, znalazły się największe zakłady przemysłowe o niskiej pracochłonności
i wysokim stopniu uzbrojenia technicznego pracy. Do tej grupy należą amerykański producent zamknięć metalowych Silgan WhiteCap, niemiecka fabryka samochodów ciężarowych MAN Trucks oraz kontrolowany przez kapitał amerykański wytwórca karmy
dla zwierząt Royal Canin.
Przeprowadzona analiza umożliwiła podział firm na cztery zasadnicze grupy, wynikające z rozkładu wskaźnika syntetycznego zakorzenienia firm w gminie. Najwyższym
wskaźnikiem charakteryzuje się producent okien z Ochmanowa, firma Oknoplast-Kraków. W grupie firm o wysokim stopniu zakorzenienia znalazły się firmy zarówno z kapitałem polskim (Zieleniewski, Juka, Marseille, Pharma CF, ), jak i zagranicznym (Silgan,
MAN, Royal Canin), zlokalizowane w większości w obrębie głównego kompleksu NSI.
Spoza obszaru strefy przemysłowej ponadprzeciętną potencjalną trwałością wyróżniają
się firmy JiW z Zakrzowa oraz Top-Wood i Cool-Service ze Staniątek. Najwyżej spośród
firm pozaprzemysłowych w sporządzonym zestawieniu znalazły się Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska oraz specjalistyczna hurtownia spożywcza Big Fisch. Niskim
stopniem zakorzenienia charakteryzuje się zwarta grupa firm świadczących usługi dla
największej inwestycji w gminie, fabryki MAN Trucks (Hörmann, Terra, Premier).
Pewnym zaskoczeniem może być obecność w tej grupie dużej i kapitałochłonnej inwestycji firmy z branży chemicznej (Polynt) oraz nowoczesnego zakładu przetwórstwa
mięsa (Stastnik Polska). Firmy o umiarkowanym stopniu zakorzenienia, podobnie jak te
w grupie wyżej, stanowią zróżnicowaną grupę pod względem kraju pochodzenia kapitału, pracochłonności, kapitałochłonności czy charakteru prowadzonej działalności.
Skomentowania wymaga stosunkowo niski wynik jednej z ikon sukcesu gospodarczego gminy, tj. zakładu HBC Polska (rozlewnia napojów Coca-Cola). Główne
decyzje dotyczące funkcjonowania tego zakładu w Niepołomicach podejmowane są
przez zarząd koncernu działający w skali globalnej. Oznacza to, że działalność firmy w Niepołomicach jest uzależniona od pewnej strategii, która może ulec zmianie
w trudnym do przewidzenia momencie. Kilka lat temu w wyniku zmiany europejskiej
koncepcji rozwoju koncernu zlikwidowano dobrze funkcjonujące rozlewnie w Gdyni
i Środzie Śląskiej.
88

Obecnie Convoy Logistics.
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Subiektywnym, trudnym do oszacowania czynnikiem zakorzenienia są relacje między firmami a władzami lokalnymi. W przeprowadzonych wywiadach znacząca większość inwestorów podkreślała dobre i bardzo dobre warunki współpracy z lokalnym
samorządem, który nie tylko stara się wypełniać nałożone na niego przez ustawodawcę
obowiązki, ale także pomaga przedsiębiorcom w dokupywaniu działek w celu rozwoju
działalności czy wspiera w negocjacjach z dostawcami mediów. Takie działania w pojedynczych przypadkach mogą mieć wpływ na zwiększenie powiązania firmy z danym
miejscem.

Pochodzenie i skala działania
firmy (grupy kapitałowej)

Rola zakładu w Niepołomicach
w firmie (grupie kapitałowej)

Korzyści skali

Kompetencje poza głównym
rodzajem działalności

Wyniki ekonomiczne

Koszty utopione

Stopa zwrotu kapitału

Pracochłonność produkcji

1

Oknoplast

P

4

5

5

5

4

5

2

4

4,3

2

ZBMiU

P

4

5

1

3

5

4

5

4

3,9

Lp. Nazwa firmy

Wskaźnik syntetyczny
zakorzenienia firm

Rodzaj prowadzonej działalności

Tab. 10.1. Czynniki zakorzenienia firm w gminie Niepołomice.

3

Juka

P

5

5

3

5

4
5

Marseille

P
P

5
5

5
5

3
3

5
5

4
4
2

3
3
3

3
3
5

2
2
2

3,8
3,8
3,8

HP

5

5

4

5

4

3

2

2

3,8

6

Pharma CF
GS Samopomoc
Chłopska

>4,0

7

Big Fisch

H

4

5

2

5

2

3

5

4

3,8

8

2
4
4
4
5
5
1

3,6
3,6
3,5–4,0
3,6
3,6
3,6
3,6
3,5

JiW

P

4

5

2

5

3

3

9
10
11
12
13
14
15

Eko-Fol

P

4

5

2

5

3

2

n-Vision

P

Silgan

P

4
1

5
4

1
4

5
4

4
2

2
5

5
4
4
5

Royal Canin

P

1

3

4

2

4

5

5

Food Care

P

4

Top Wood

P

5

3
5

4
4

2
5

5
5

4
1

2
2

Elektrotermia

PU

4

5

2

5

5

2

2

3

3,5

16

Cool Service

P

5

5

2

5

3

1

4

3

3,5

17 MAN

P

1

5

5

2

3

5

2

5

3,5

18

P

3

3

4

2

3

5

3

5

3,5

Cedrob
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19

Mars FH

H

5

5

4

5

2

1

2

b.d.

3,4

20

Motoruch

P

5

5

3

P
P

4
4

5
5

1
1

5
5
5

5
5
3
2
2
5
3

1
3
3
5
1
4
4

3,4
3,4
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3

2

5

3,3

22

FCA

23
24
25
26
27

HBC (Coca-Cola)

P

1

3

4

2

Sienczylo FH
Hampol

H
H

5
4

5
3

4
2

5
3

2
2
3
5
3
2

Staco Polska

P

1

3

4

3

4

1
2
3
5
1
3
4

Meiller

P

1

5

3

2

4

4

28

Iberbud

B

5

5

4

5

1

1

1

b.d.

29

Calamus Rotan

P

4

5

1

4

4

2

30
31
32
33
34
35

Kabe Therm

PB

5
4

3
3

2
2

2
3

5
2

3
3

2
2
4

3,1 2,5–3,5
3,1
3,1
3,1
3,0
2,9

21 Clif

3,1

Madro

P

3

2

2

2

3

4

5

Wigo

H

4

Iwterpol

P

5

3
5

2
4

2
5

2
1

3
1

4
1

3
3
4
4
4
1

Bazaltex

P

4

2

2

2

4

3

2

4

2,9

36

Ascomp

I

4

5

1

5

2

1

2

b.d.

2,9

37

Scandia Cosmetics

P

5

5

2

5

1

1

1

1

2,6

38

Development Facilities

U

2

5

2

5

1

2

1

b.d.

2,6

39

Hampol

H

Wesem

P

4

2

2

1

3

1

3

4

2,5

40 Meram

P

4

5

1

5

1

1

1

1

2,4

41

Stastnik

42

Cembet Stachnik

P
P

1
4

3
2

3
2

4
1

3
1
5

1
4
1

3
3
5

2,4
2,4
2,4

43 Polynt
44 Krakszkło

P

1

2

2

2

1
2
1

P

4

3

2

3

1

2

1

b.d.

2,3

45

U

1

2

2

2

3

1

2
1
1

3
4
1

2,0
2,0
1,9

Premier

46 Hörmann Service
47 Terra Polska

UP

1

2

2

2

1

3

U

1

2

5

3

1

1

1,5–2,5

Zakłady zlikwidowane
Przykład Niepołomic dobrze prezentuje tezę, że mimo wysokich standardów obsługi inwestora oraz aktywnego zaangażowania władz samorządowych na rzecz tworzenia
optymalnych warunków do rozwoju firm na terenie gminy przypadki wstrzymania działalności przez zakłady funkcjonujące na danym terenie mogą wynikać z czynników zewnętrznych, całkowicie niezależnych od działań władz gminnych. Warto zidentyfikować
genezę i przeanalizować historię firm, które zakończyły działalność w gminie. Należy
się spodziewać, że z czasem problem ten będzie dotyczył kolejnych przedsiębiorstw.
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Największym nowym zakładem (lokowanym po 1990 roku), który zakończył swoją działalność w gminie, był producent okien i drzwi z PCV, niemiecka firma Dresdner
Fernsterbau (DFB). Zaprzestanie produkcji przez zakład w Niepołomicach było wynikiem splotu niekorzystnych zdarzeń (m.in. wzrostu konkurencji, złego zarządzania). Bez
wątpienia jednym z elementów decydujących o podjęciu takiej decyzji były przemiany
własnościowe niemieckiej firmy-matki, będące pokłosiem problemów ekonomicznych
całej grupy kapitałowej89. Firma funkcjonująca na terenie Niepołomic od 1995 roku zdążyła do czasu swojej likwidacji wytworzyć na terenie gminy niewielką grupę kooperantów. W jej skład wchodziła należąca do francuskiego koncernu Saint Gobain firma
dostarczająca zintegrowane szyby do produkcji okien oraz biuro handlowe firmy VGT
Polska zajmujące się zaopatrzeniem DFB w tworzywa sztuczne. Łącznie cała grupa zatrudniała w momencie likwidacji w 2007 roku około 110 pracowników. Teren zajmowany
przez DFB szybko został ponownie włączony do obiegu gospodarczego. Zlokalizowały
się na nim dwie firmy, przenoszące swoją działalność z Krakowa: Elektrotermia oraz
producent maszyn drogowych Madro-Kraków. Łącznie obie firmy zatrudniają w chwili
obecnej podobną liczbę pracowników, co ich poprzednicy na tym terenie.
Wśród firm, które zaprzestały działalności na terenie Niepołomic, znalazły się także m.in. garbarnia ADA (zakład powstały w czasach PRL), wytwórnia soków Robinson
(d. Buzz Trade), producent domów drewnianych Euro Caravan czy średniej wielkości
piekarnia Czajka. Spośród wymienionych najdotkliwsza była likwidacja niepołomickiej
garbarni, która przyniosła utratę około 160 miejsc pracy. Na jej terenie bez bezpośredniego działania władz gminy powstało blisko 300 nowych miejsc pracy w zakładach
o zdywersyfikowanej strukturze działalności, charakteryzujących się przy tym średnim
do wysokiego poziomem trwałości inwestycji (tab. 10.2.).
Przedstawione przykłady pokazują, że w sprzyjających warunkach rozwoju gospodarczego (bliskość Krakowa), następowały procesy samoistnego przywracania do życia
gospodarczego terenów zainwestowanych (poprzemysłowych). Procesy takie doprowadziły w przypadku Niepołomic do powstania zbliżonej liczby miejsc pracy w porównaniu
z zakładami likwidowanymi przy jednoczesnej, korzystnej z punktu widzenia dalszych
procesów rozwojowych gminy, dywersyfikacji struktury prowadzonej działalności.

89

Przyczyną kłopotów finansowych przedsiębiorstwa DFB była m.in. błędna reorientacja strategii
firmy po powrocie w ręce pierwotnych właścicieli, polegająca na dużym udziale eksportu na rynki
Europy Zachodniej.
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Tab. 10.2. Zagospodarowanie terenów po byłej garbarni w Niepołomicach.
Nazwa
zakładu

Zatrudnienie
w 2009
roku

ZBMiU
im. L. Zieleniewskiego
w Krakowie

100

Clif

25

FCA

50

Calamus
Rotan

70

Profil dzialalności
Produkcja maszyn i urządzeń, w tym:
sprężarek śrubowych, tłokowych,
smarowych i bezsmarowych, chłodniczych, dmuchaw, pomp hydraulicznych, konstrukcji spawanych
Recykling odpadów
Wytwarzanie produktów
światłowodowych dla firm
telekomunikacyjnych i komputerowyh
Produkcja mebli, w tym rattanowych

Ascomp

40

FM Antrax
Cembet
Stachnik
suma

24

Projektowanie i realizacja sieci
LAN/MAN/WAN, systemów dla
telekomunikacji, zintegrowane
systemy zarządzania budynkiem i in.
Produkcja mebli biurowych

8^

Produkcja mieszanek cementowych

Wielkość
kosztów
utopionych**
[mln zł]

PoWskaźnik
wierzchzakorzenia dzianienia
łek [ha]

12,1

29,3

3,9

2,7

9,1

3,4

3,1

9,2

3,4

1,1

26,9*

3,1

-

2,9

b.d.
1,0^

4,2

b.d.

0,5^

b.d.

b.d.

280

* W tym dwie działki nieużytkowane.
** Stan na lata 2008–2009
^ szacunek
źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firm i in.

Wnioski
W Niepołomicach po 1990 roku rozwijały się firmy prowadzące działalność w licznych, słabo powiązanych z sobą branżach. Funkcjonowanie wielu niezwiązanych z sobą
przedsiębiorstw nie doprowadziło jak dotąd do wykształcenia się w gminie jakiegokolwiek klastra – grupy przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności (Porter 1990). Pozytywnym rezultatem zróżnicowania
działalności niepołomickich firm jest duża odporność lokalnej gospodarki na kryzysy
w poszczególnych branżach, a także silne zróżnicowanie zakorzenienia działających
tam przedsiębiorstw.
Dziesięć firm o najniżej oszacowanej trwałości inwestycji koncentruje około 500
miejsc pracy, z czego blisko 130 przypada na firmy silnie powiązane z firmą reprezentującą umiarkowany stopień zakorzenienia, tj. MAN Trucks. Z kolei pierwsza dziesiątka
najsilniej zakorzenionych zakładów niepołomickich odpowiada za zatrudnienie 1500
osób. Oznacza to, że najważniejsze i największe firmy działające w Niepołomicach to
jednocześnie podmioty stosunkowo mocno zakorzenione.
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Potencjalnie największe zagrożenie dla rozwoju gminy może wiązać się z trwałością najbardziej spektakularnej inwestycji kapitału zagranicznego w województwie
małopolskim na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, jaką jest fabryka MAN Trucks. Jej
relokacja może spowodować bezpośrednią stratę około 500 miejsc pracy w gminie,
wliczając w to podwykonawców oraz firmy świadczące na rzecz zakładu wiele usług.
Bardzo niski obecnie stopień regionalnego zaopatrzenia tej firmy w perspektywie potencjalnej relokacji lub likwidacji zakładu nie spowoduje zauważanych trudności w gospodarce gminy i regionu. Jeżeli zakład będzie rozwijał się zgodnie z pierwotnymi założeniami, to w perspektywie 10–15 lat można się spodziewać wzrostu zaopatrzenia
w surowce i półprodukty z terenu Polski, a także rosnącego udziału usług świadczonych
przez firmy niepołomickie oraz krakowskie. Dodatkowo kilka inwestycji planowanych
(ACP Polska) lub czasowo wstrzymanych (Meiller) może dać kolejne 600 miejsc pracy. Sama montowania MAN Trucks, jak deklaruje dyrekcja zakładu, o ile poprawi się
w Europie koniunktura na samochody ciężarowe, zwiększy zatrudnienie nawet do 900
osób. Należy się zatem spodziewać, że w kolejnych latach będzie rosło uzależnienie
niepołomickiej gospodarki od MAN Trucks. W tym kontekście szczególnego znaczenia
nabiera więc wspieranie rozwoju innych, niezwiązanych z branżą samochodową firm
funkcjonujących lub zainteresowanych lokalizacją w Niepołomicach.

11. Środowisko przyrodnicze Niepołomic w kontekście
rozwoju gminy
Maciej Huculak
Wioleta Śmietana

Rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej opiera się w znaczącym stopniu na inwestycjach nowych, będących przedsięwzięciami typu greenfield, a więc powstających od podstaw, na terenie uprzednio niezainwestowanym, w większości użytkowanym rolniczo. Wykorzystanie takich terenów wpływa na środowisko przyrodnicze znacznie silniej, niż lokowanie
firm na terenach poprzemysłowych. Drugą przesłanką uzasadniającą podjęcie problematyki
wpływu nowych firm na środowisko przyrodnicze jest to, że strefa rozwija się w bezpośrednim
sąsiedztwie terenów bardzo cennych przyrodniczo – Puszczy Niepołomickiej.
Gmina Niepołomice jest położona w południowej części Polski, w Kotlinie Sandomierskiej. Pod względem fizycznogeograficznym obszar gminy leży w obrębie trzech
mezoregionów fizycznogeograficznych (Kondracki 1978; tab. 11.1.):
1. Niziny Nadwiślańskiej, stanowiącej około 82 % obszaru gminy
2. Podgórza Bocheńskiego, obejmującego 15% powierzchni gminy (część południowa)
3. Pogórza Wielickiego, będącego najmniejszym mezoregionem gminy, z około 3%
udziałem w powierzchni ogółem – okolice Suchoraby i Ochmanowa (ryc. 11.1.).
Tab. 11.1. Regiony fizycznogeograficzne gminy Niepołomice.
l.p.

Kod meMezoregion
zoregionu

1

513.33

2

512.42

3

512.41

Makroregion
Pogórze
Zachodniobeskidzkie

PodprowinProwincja
cja
Zewnętrzne
Pogórze
Karpaty
Karpaty
Wielickie
Zachodnie Zachodnie
z PodkarPodgórze
paciem
Bocheńskie Kotlina
Podkarpacie Zachodnim
Sandomieri PółnocPółnocne
Nizina Nadska
nym
wiślańska

źródło: opracowanie własne według Kondracki (1978).

Typ regionu
Pogórza i góry niskie
Wysoczyzny staroglacjalne
(bezjeziorne)
Obniżenia, kotliny, większe doliny i równiny akumulacji wodnej (częściowo z wydmami)

1

2

4 km

B

Podgórze Bocheńskie
512.42

Płaskowyż Proszowicki
342.23

A

Nizina Nadwiślańska
512.41

Ryc. 11.1 Położenie gminy Niepołomice na tle podziału fizyczno-geograficznego.

0

Pogórze Wielickie
513.33

Granice mezoregionów

Granice podprowincji

Granice prowincji

Linia przekroju
podłużnego terenu A - B

Granice sołectw

Granica gminy

Ryc. 11.1. Położenie gminy Niepołomice na tle podziału fizyczno-geograficznego
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Obszary NATURA 2000
Lasy i grunty leśne stanowią łącznie 1 460 ha, tj. 15,1% całego obszaru gminy.
Największe kompleksy leśne występują w centralnej części gminy. Tworzą one Puszczę Niepołomicką, która wraz z przyległymi ternami łąkowymi jest cenną w skali kraju
i Europy ostoją ptaków, obejmującą zarówno miejsca ich gniazdowania, jak i żerowania.
Obszar ten, na mocy rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 21 VII 2004 roku,
został włączony do sieci NATURA 2000. W gminie Niepołomice oraz w jej bezpośrednim otoczeniu znajdują się obecnie cztery istniejące bądź znajdujące się na różnym
etapie realizacji obszary ochronne NATURA 2000. Są to:
– Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) nr PLB120002, Puszcza Niepołomicka,
zaklasyfikowany w lipcu 2004 roku, obejmujący na terenie gminy obszar
1305 ha
– Obszar o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) Lipówka, zatwierdzony w listopadzie 2007 roku, położony poza granicami gminy
– OZW Koło Grobli (SOO), obejmujący teren Uroczyska Koło i północno-zachodniej część Uroczyska Grobla, zajmujący na terenie gminy obszar 216,1 ha
– planowany do objęcia ochroną teren polany Wielkie Błoto (SOO), zajmujący
na terenie gminy najmniejszy obszar, 12,57 ha.
Wszystkie te obszary stanowią cenne pod względem przyrodniczym tereny, obejmujące siedliska ptaków, w tym gatunków migrujących, bezkręgowców oraz, w mniejszym stopniu, ssaków i gadów. Obszar Puszczy Niepołomickiej stanowi równocześnie
ostoję ptasią o randze europejskiej (IBA – E 70).
Na terenie Puszczy Niepołomickiej, na obszarze uroczyska Poszyna położonego w obrębie leśnictwa Hysne, funkcjonuje założony w 1938 roku Ośrodek Hodowli
Żubrów (OHŻ). Od 1998 roku funkcjonuje on w ramach Nadleśnictwa Niepołomice.
W 2008 roku zajmował powierzchnię 70 ha wraz z kwaterami bytowymi, izolatką,
odłownią i kwaterą gospodarczą (Gwiżdż, Młynarczyk 2008). Liczebność stada w latach
1999–2008 wahała się od 25 do 36 osobników. OHŻ pełni funkcję ośrodka zachowawczego dla zagrożonego wyginięciem największego spośród ssaków zamieszkujących
kontynent europejski. Zwierzęta hodowane w OHŻ w Poszynie należą do linii białowiesko-kaukaskiej. Stado niepołomickie jest ważnym ogniwem hodowli żubrów w Polsce,
która stanowi największą koncentrację tego gatunku w skali całego świata, skupiając
blisko ¼ całej populacji (ryc. 11.2. i 11.3.).
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Ryc. 11.2. Rozmieszczenie pogłowia żubrów w Europie w 2008 roku.
źródło: opracowanie własne na podstawie (red.) Raczyński (2009).
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Ryc. 11.3. Rozmieszczenie pogłowia żubrów w Polsce w 2008 roku.
źródło: opracowanie własne na podstawie (red.) Raczyński (2009).

Zanieczyszczenie powietrza i działania na rzecz jego poprawy
Większość zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Niepołomice jest spowodowana niską jakością mas powietrza napływających nad jej obszar z przeważającego
kierunku wiatrów, tj. zachodniego. Największymi źródłami zanieczyszczenia powietrza
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położonymi poza terenem gminy są: huta koncernu Accelor Mittal Poland S.A. oddział
w Krakowie, elektrociepłownia EC Kraków S.A., a pośrednio także obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) (Mikuła 2004). Ciągły monitoring jakości powietrza na terenie gminy prowadzi od drugiej połowy 2003 roku stacja monitoringu
zlokalizowana w Niepołomicach przy ul. 3-go Maja.
Istotnym problemem pozostaje kwestia niskiej emisji, nasilająca się w sezonie
grzewczym i wynikająca z mało efektywnego sposobu spalania paliw w charakteryzujących się niską sprawnością indywidualnych paleniskach domowych oraz lokalnych
kotłowniach węglowych. W powiązaniu z powszechnością stosowania jako paliwa węgla niskiej jakości powyższa sytuacja prowadzi w rezultacie do przekraczania dopuszczalnych norm dla emisji dwutlenku siarki w sezonie zimowym (Skublicka 2009). Do
powyższej tendencji nawiązuje również wyższe stężenie pyłu zawieszonego obejmujące
okres od października do kwietnia. Średnie miesięczne wartości są w tym okresie od
trzech do czterech razy wyższe niż w okresie letnim (ryc. 11.4.). Tę tendencję potwierdza liczba przekroczeń 24-godzinnej wartości dopuszczalnej (nLV), praktycznie zerowa
w okresie od maja do września i przekraczająca poziom 20 w okresie grzewczym.
3

PM μg/m

nLV

200

200

pył zawieszony
liczba przekroczeń
dopuszczalnego poziomu
substancji w powietrzu

2003

2004

2005

2006

2007

2008

lipiec

luty

0

wrzesień

0

kwiecień

20

listopad

20

czerwiec

40

styczeń

60

40

sierpień

60

marzec

80

październik

80

maj

100

grudzień˙

100

lipiec

180

luty

180

2009

Ryc. 11.4. Średnie miesięczne stężenie pyłu zawieszonego w Niepołomicach w okresie
październik 2003–wrzesień 2009.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Niepołomicach.
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Zauważając skalę problemu władze gminy podjęły wiele działań na rzecz minimalizacji powyższego zjawiska. W ich ramach podjęto się realizacji programu likwidacji wszystkich kotłowni węglowych w placówkach podległych gminie. Gmina zmodernizowała w zakresie gospodarki energetycznej także przejęty przez siebie Zamek
Królewski. Od 1995 roku wykorzystuje ona tzw. płytką energię geotermalną w postaci
systemu gruntowych pomp ciepła austriackiej firmy Ochsner. Zastosowany w Zamku
Królewskim system ogrzewa blisko 2 tys. m2 parteru oraz piwnic i jest zintegrowany
z inteligentnym systemem zarządzania budynkiem, wykorzystującym m.in. automatykę
pogodową i strefowe sterowanie centralnym ogrzewaniem z ponownym wykorzystaniem ogrzanego powietrza z sal konferencyjnych. Innowacyjne i proekologiczne rozwiązania zastosowane w niepołomickim zamku doprowadziły do uzyskania przez obiekt
świadectwa charakterystyki energetycznej, zaś w 2009 roku zarządzająca nim Fundacja
„Zamek królewski w Niepołomicach” otrzymała certyfikat Czysta Turystyka Fundacji
Partnerstwo dla Środowiska. Całość rozwiązań energetycznych należy zaliczyć do wyjątkowych i pionierskich w odniesieniu do rozwiązań stosowanych w zakresie systemów
gospodarki energetycznej w zespołach zamkowych na terenie Polski.
Pewną szansę na poprawę jakości powietrza w gminie należy wiązać z odkrytymi
w rejonie Niepołomic, Bochni i Brzeska wodami geotermalnymi, których głębokość zalegania w okolicy Niepołomic wynosi około 600–700 m (Bujakowski, Barbacki 2000).
Działania w zakresie wykorzystania tego rodzaju źródła energii odnawialnej władze gminy rozpoczęły w 2008 roku wraz z realizacją programu pt. Alternatywne źródła energii
odnawialnej jako wspomaganie istniejących tradycyjnych rozwiązań w zdecentralizowanym układzie urbanistycznym i energetycznym wchodzącego w skład 7 Programu Ramowego UE. W 2009 roku Gmina Niepołomice przystąpiła również, jako jedno z czterech miast w Polsce, do Konwentu Burmistrzów UE90, będącego inicjatywą jednostek
samorządowych szczebla lokalnego państw UE, mającą na celu wdrażanie lokalnych
programów ograniczania emisji CO2 i zrównoważonego rozwoju energetycznego.
Zauważalny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego na terenie miasta i gminy
Niepołomice mają zanieczyszczenia wynikające z nasilającego się transportu samochodowego, w tym zaliczane do szczególnie szkodliwych takie związki jak: tlenki azotu,
węglowodory aromatyczne, alifatyczne i związki ołowiu. Należy przypuszczać, że wraz
z postępującymi procesami ożywienia gospodarczego ten rodzaj zanieczyszczeń będzie
nabierał coraz większego znaczenia z punktu widzenia jakości powietrza na terenie gminy, szczególnie do momentu rozwiązania problemu efektywnego bezpośredniego połączenia głównego kompleksu Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z autostradą A4.

90

Obecnie spośród miast polskich do Konwentu Burmistrzów UE należą: Bielawa, Bielsko-Biała,
Dzierżoniów, Ełk, Kraków, Lubianka, Niepołomice, Raciechowice, Stare Juchy, Warszawa.
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Zanieczyszczenie wód i problemy hydrologiczne rozwoju Niepołomickiej
Strefy Inwestycyjnej
Na zasoby wodne gminy Niepołomice składają się dwa zasadnicze źródła.
Pierwszym z nich jest poziom związany z utworami wieku czwartorzędowego, którego zasoby są wyraźnie większe w północnej części gminy. Wydajność studni na
tym obszarze sytuuje się od 10 m3/h do 70 m3/h. Eksploatacja tego poziomu wodonośnego jest jednak mocno ograniczona przez bardzo niską jakość jego wód. Wody
podziemne pochodzące z utworów czwartorzędowych nie nadają się do zastosowania na cele bytowo-gospodarcze bez uzdatniania, na co wpływa duża zawartość
związków azotowych. Stan ten jest warunkowany wieloma czynnikami związanymi
z działalnością człowieka, wśród których do najważniejszych zalicza się (Raport
o stanie… 2007):
– wymywanie związków azotu (głównie azotanów) z obszarów upraw rolnych
– stosowanie nawozów azotowych
– stosowanie odpadów z produkcji zwierzęcej (gnojowica, obornik)
– stosowanie odpadów z produkcji roślinnej (soki kiszonkowe)
– rolnicze wykorzystanie ścieków, osadów ściekowych i kompostowanych odpadów komunalnych
– nieuporządkowana gospodarka ściekowa na obszarze zabudowy wiejskiej, nie
nadążająca za rozbudową wodociągów
– składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych.
W przypadku północnej części gminy, dodatkowym czynnikiem pogarszającym
stan wód w utworach czwartorzędowych jest infiltracja zanieczyszczonych ściekami komunalno-przemysłowymi wód Wisły.
Za wysoce niepokojący należy uznać stan wód podziemnych z trzeciorzędowego horyzontu wodonośnego. Przeprowadzone w 2007 roku przez WIOŚ w Krakowie badania jakości wód podziemnych potwierdziły zanieczyszczenie tych wód
związkami azotu, a w latach późniejszych także jonami Na+ i Cl-. Jakość wód podziemnych na terenie gminy Niepołomice wyróżnia się negatywnie nie tylko na tle
bezpośredniego zaplecza Krakowa, ale również w skali całego województwa (ryc.
11.5.). Zły stan wód z utworów górnego badenu wpisuje się w tendencję do pogarszania się jakości wód podziemnych bezpośredniego zaplecza dwóch największych
ośrodków miejskich województwa małopolskiego, tj. Krakowa i Tarnowa, stanowiąc
jednocześnie – ze względu na podkreślany w licznych opracowaniach izolowany
charakter tego zbiornika – spore zaskoczenie dla autorów. Pojawienie się w wodach
podziemnych jonów chlorkowych i sodowych wskazuje na dwa główne potencjalne
źródła zanieczyszczeń. Pierwsze z nich wiąże się z wpływem zasolonych wód Wisły, drugie zaś z eksploatacją soli metodą wytopiskową w kopalni w Baryczy. Ze
względu na umiarkowany stopień izolacji Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 451 „Bogucice” należy przyjąć, że stan jego wód będzie w ciągu następnych lat
ulegał dalszemu pogorszeniu. Poprawa aktualnego stanu rzeczy, ze względu na dłu-
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gotrwały charakter procesów hydrogeologicznych, może nastąpić w perspektywie
kolejnych dziesięcioleci.

Klasyfikacja wód podziemnych
Klasa wód

Charakterystyka

I

Wody bardzo dobrej jakości

II

Wody dobrej jakości

III

Wody zadowalającej jakości

IV

Wody niezadowalającej jakości

V

Wody złej jakości

Granica województwa
Granice miast
0

10

20

30

40 km

Ryc. 11.5. Jakość wód podziemnych w województwie małopolskim w 2007 roku.
źródło: WIOŚ Kraków 2008.

Pogorszenie jakości wód podziemnych bez wątpienia negatywnie wpłynie na funkcjonowanie firm na terenie gminy oraz na jej mieszkańców. W oparciu o trzeciorzędowy
poziom wodonośny odbywa się bowiem na terenie gminy zarówno zaopatrzenie z ujęć
własnych dużych zakładów branży spożywczej (m.in. HBC, Cedrob), jak i zaopatrzenie
mieszkańców gminy w wodę pitną w ramach zintegrowanego rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wobec powyższego w krótkoterminowej perspektywie najbliższych lat należy się spodziewać wzrostu kosztów uzdatniania wody dostarczanej przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, a także czerpanej przez największych odbiorców
przemysłowych.

Zasoby wodne piętra trzeciorzędowego, należące do GZWP 451, eksploatowane na terenie gminy Niepołomice, ze względu na strategiczną rolę, jaką
odgrywają z punktu widzenia rozwoju gminy, wymagają należytej ochrony. Jest
ona obecnie realizowana głównie przez rozwój systemu wodno-kanalizacyjnego, co ogranicza negatywny wpływ rozproszonego i pozostawiającego wiele do
życzenia systemu szamb. Te działania są istotne ze względu na procesy postępującej suburbanizacji w gminie i zmiany dotychczasowego rolniczego charakteru
użytkowania części terenów. Rozwój systemu kanalizacji jest szczególnie ważny
w kontekście rozwoju zachodniej części Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej
położonej na terenie sołectwa Ochmanów.
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Obszary przeznaczone pod inwestycje w ramach NSI to w większości tereny wcześniej wykorzystywane rolniczo. W naturalny sposób stanowiły one element retencji
wody w okresie topnienia pokrywy śnieżnej oraz okresów wzmożonych opadów i wynikających z nich wysokich stanów Drwinki. Zabudowa o charakterze przemysłowoskładowym przez istotne zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej ogranicza retencję wody i przyspiesza jej odpływ. W rezultacie wzrasta ryzyko podtopień na części
obszarów zlewni rzeki. Zagrożenie takie rośnie wraz występowaniem przedłużających
się wysokich stanów wody na Wiśle – ze względu na położenie części obszaru strefy
przemysłowej poniżej jej średniego poziomu mogą one dodatkowo wpływać na podnoszenie się zwierciadła wód gruntowych,.
Szczególne zagrożenie zidentyfikowano dla krótkotrwałych, trwających do 20 min.
i bardzo intensywnych opadów91. Jako docelowe rozwiązanie proponuje się odprowadzanie nadmiaru wód opadowych przez zbiornik i śluzę w okolicy tzw. Starego Portu,
a następnie przez system pomp do Wisły.
Zmiany użytkowania terenu i znaczące zwiększenie spływów powierzchniowych, przy wspomnianej już charakterystyce terenu i niewystarczającej przepustowości istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej spowodowały, że nowe inwestycje muszą
uwzględniać konieczność zapewnienia retencji odpowiadającej wielkości 15 min. deszczu nawalnego, proporcjonalnej do zmiany powierzchni biologicznie czynnej będącej
rezultatem ingerencji inwestora. Spełnienie tego obowiązku w praktyce oznacza konieczność budowy dla każdej z nowo powstających inwestycji podziemnego zbiornika
retencjonującego odpowiednio obliczoną ilość wody opadowej.
Należy zwrócić uwagę, że do trudności związanych z doprowadzaniem wody opadowej przyczynia się nie tylko rozwój działalności przemysłowej i składowej w obrębie
Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, ale również działalność deweloperska w zakresie
budownictwa mieszkaniowego w jej szeroko pojętym otoczeniu. Spośród dwunastu firm,
którym udzielono zezwoleń na odprowadzanie wody opadowej w ilości przekraczającej
100l/sek. (tab. 11.2.), cztery zajmują się działalnością deweloperską i odpowiadają za
ponad ¼ ogółu odprowadzanych wód. Są to:
– zagraniczna firma Providentia Invest – osiedle Żubr w Podłężu92
– wielicki DJW Dewelopment w dzielnicy Niepołomic – Boryczowie
– polski Invest House – PARKEKO w Niepołomicach
– Wojskowa Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych Boryczów.

91
92

Określanych mianem opadów nawalnych.
Inwestycja niedokończona na skutek bankructwa hiszpańskiego dewelopera Providentia Invest w
trakcie jej realizacji.
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Tab. 11.2. Firmy o zezwoleniach wodnoprawnych na odprowadzanie wody opadowej
powyżej 100 l/sek.
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

nazwa firmy
MAN Trucks
Oknoplast
Żubr
Silgan WhiteCap
Cedrob
Royal Canin Polska
DJW Dewelopment
Invest House
Marseille
Pahrma-C-Food
Madro Kraków
Wojskowa Spółdzielnia Domów
Jednorodzinnych Boryczów

przemysł
przemysł
osiedle mieszkaniowe
przemysł
przemysł
przemysł
osiedle mieszkaniowe
osiedle mieszkaniowe
przemysł
przemysł
przemysł

woda opadowa
[l/sek.]
500,0
405,2
402,0
373,5
265,8
251,8
206,3
162,0
140,1
112,1
103,0

osiedle mieszkaniowe

113,0

rodzaj działalności

źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Niepołomicach.

Antropopresja na obszarze Puszczy Niepołomickiej i jej otoczenia
Najpoważniejszym polem konfliktu pomiędzy obszarami cennymi przyrodniczo
a procesami rozwoju gospodarczego Niepołomic jest postępująca presja wywierana
przez rozwój zabudowy mieszkaniowej na tereny ekosystemu Puszczy Niepołomickiej.
Badania J. Korzeniak (2009) obrazują postępującą izolację terenów tego kompleksu leśnego w wyniku rozwoju zabudowy mieszkaniowej w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Procesy te są uniwersalne dla całego zaplecza Puszczy, w tym również położonego
w gminach sąsiadujących z Niepołomicami (Kłaj i Drwinka). Zajmowanie pod zabudowę mieszkaniową terenów uprzednio wykorzystywanych rolniczo, w tym w znaczącym
stopniu w sposób ekstensywny, wpływa na postępująca izolację głównego kompleksu
Puszczy od jej pozostałych fragmentów. Ogranicza to tereny faktycznych i potencjalnych żerowisk dla zamieszkującej ją fauny, w tym gatunków awifauny, których występowanie było elementem decydującym o objęciu ww. obszarów ochroną w ramach
systemu obszarów chronionych NATURA 2000. Przykładowo, zabudowa łąk na terenie
północnego obrzeża Puszczy Niepołomickiej, w rejonie Woli Batorskiej, silnie ogranicza tereny żerowania derkacza.
Dodatkową barierą, która pogłębia procesy izolacji świata zwierzęcego w kompleksie Puszczy Niepołomickiej, jest autostrada A4, w powiązaniu z planowanym rozwojem terenów inwestycyjnych w gminach Kłaj oraz Bochnia. Plan budowy autostrady
obejmuje wykonanie licznych przejść dla zwierzyny. Wobec postępującej suburbanizacji w rejonie Bochni zaplanowane przejścia będą miały swoje zakończenie na obszarach, które zmienią swój charakter na intensywnie mieszkaniowy, tworząc tym samym
barierę dla migrującej fauny. Procesy zamykania korytarzy ekologicznych, w tym istot-
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nych z punktu widzenia środowiska przyrodniczego kraju, należy uznać za niepokojące.
Dalsza intensyfikacja tych procesów będzie się wiązała z koniecznością drastycznego
zmniejszenia pogłowia zwierząt na terenie Puszczy, w tym w szczególności dużych ssaków.
Puszcza Niepołomicka z racji swojego położenia w obrębie wpływu aglomeracji
krakowskiej jest również obszarem intensywnej turystyki weekendowej. Z punktu widzenia walorów przyrodniczych najintensywniejsze wpływy są obserwowane w zachodniej, najmniej cennej części kompleksu. Skoncentrowanie ruchu turystycznego i wielu
form zagospodarowania turystycznego w postaci ścieżek edukacyjnych, tras pieszych,
rowerowych i in. w tej części Puszczy należy ocenić ze wszech miar pozytywnie, pozwala ono bowiem na łatwiejszą ochronę siedlisk o największej wartości przyrodniczej.
Część mieszkańców gminy skarży się na uciążliwe odory związane z funkcjonowaniem NSI, a szczególnie zakładów produkujących karmę dla zwierząt Royal Canin oraz
pochodzące z wysypiska śmieci. Z uwagi na brak norm oraz zestandaryzowanych metod
pomiaru odorów tymi zagadnieniami nie zajmują się organy odpowiedzialne za ochronę
środowiska. W najbliższych latach sytuacja ma ulec znaczącej poprawie – wysypisko
śmieci ma zostać zamknięte w 2011 roku, zaś firma Royal Canin planuje w ciągu najbliższych dwóch lat wprowadzenie filtrów opartych na węglu aktywnym, co zlikwiduje
uciążliwości związane z odorami pochodzącymi z tego zakładu.

Wnioski
Rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej ze względu na skalę zachodzących
procesów wiąże się pewnym negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze w gminie. Należy jednak zaznaczyć, że w stosunku do liczby i wielkości nowych inwestycji
ta presja nie jest szczególnie widoczna. Należy także pamiętać, że rozwojowi nowych
firm towarzyszyło w Niepołomicach zamykanie przedsiębiorstw starszych, powstałych
w okresie PRL, które negatywnie oddziaływały na środowisko – w szczególności garbarni oraz Krakowskich Zakładów Drobiowych.
Profil firm rozpoczynających działalność w Niepołomicach to głównie mało uciążliwy dla środowiska przemysł i usługi. Najpoważniejszy negatywny wpływ rozwoju nowych firm wiąże się z zabudowywaniem terenów zielonych i zmniejszaniem powierzchni biologicznie czynnej. W rezultacie część zwierząt (głównie ptaki) traci swoje żerowiska, pojawiają się też problemy z dużym i szybkim spływem wód powierzchniowych,
szczególnie w trakcie deszczów nawalnych oraz odwilży. Obecnie nowe inwestycje są
realizowane pod warunkiem zapewniania zbiorników retencyjnych na wodę pochodzącą
z takich źródeł. Dalekowzroczność i skuteczność wypracowanych wspólnie przez Powiatowy Inspektorat Ochrony Środowiska oraz UMiG Niepołomice działań w zakresie
optymalizacji warunków hydrologicznych na terenie NSI potwierdził brak jakichkolwiek lokalnych podtopień wynikających z niedrożności lub zbyt małej przepustowości systemu odprowadzania wody deszczowej w trakcie intensywnych opadów z maja
i czerwca 2010 roku.
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Nowe przedsiębiorstwa, szczególnie te działające w branży spożywczej (rozlewnia
Coca-Coli, zakłady drobiarskie), korzystają z lokalnych źródeł zaopatrzenia w wodę.
Skala tych potrzeb jest jednak ciągle niewielka w stosunku do wydajności i nie zagraża wyczerpaniem zasobów. Niepokojący jest fakt pogarszania się jakości wody z ujęć
zarówno czwartorzędowych, jak i, w szczególności, trzeciorzędowych należących do
GZWP 451. Tendencja ta, jakkolwiek niezależna od działających na terenie NSI podmiotów, będzie wpływać na ich funkcjonowanie m.in. wskutek wzrostu kosztów uzdatniania wody. Może to ograniczyć w pewnym zakresie dalszy napływ do NSI inwestorów
z branży spożywczej.
Na terenie NSI działa kilka podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów,
w tym również niebezpiecznych. Fakt ten zwiększa potencjalne zagrożenie skażeniem
środowiska w wypadku awarii. Zagrożenie takie należy uznać jednak za istotne dopiero wraz z ze wzrostem skali działalności firm prowadzących tego rodzaju działalność.
Większość firm recyklingowych funkcjonujących na terenie gminy specjalizuje się
w przetwarzaniu folii polietylenowych, co nie stwarza znaczącego zagrożenia środowiska przyrodniczego.
Na środowisko przyrodnicze negatywnie wpływa zwiększony ruch samochodowy w gminie, co powoduje, szczególnie na obszarze Puszczy Niepołomickiej, rosnącą
liczbę kolizji ze zwierzętami leśnymi. Należy natomiast zaznaczyć, że nie obserwuje
się znaczącego negatywnego wpływu firm działających w strefie inwestycyjnej na zanieczyszczenie powietrza. Większość obserwowanego w gminie zanieczyszczenia tego
typu pochodzi z huty Arcelor Mittal w Krakowie, a także innych zakładów zlokalizowanych poza terenem gminy oraz z lokalnej niskiej emisji.

12. Mieszkańcy gminy Niepołomice wobec
uprzemysłowienia
Karol Janas
Paulina Krzeszowska

Wprowadzenie, cele i zakres badań
Analiza wskaźników społeczno-gospodarczych opisujących rozwój gminy Niepołomice ukazuje ogrom przemian, które dokonały się w ciągu ostatnich dwudziestu lat.
Pozytywny obraz gminy jest przedstawiany również w mediach, w których Niepołomice pojawiają się często przy okazji prezentacji różnego rodzaju rankingów i raportów,
zajmując w nich najczęściej wysokie pozycje. Przez ekspertów, polityków, ale również
przez mieszkańców regionu wskazywane są jako przykład lokalnego sukcesu.
Niepołomice w powszechnym odbiorze kojarzą się także z wysokimi walorami
przyrodniczymi związanymi z istnieniem Puszczy Niepołomickiej, choć obecnie równie
ważną wizytówką są nowe inwestycje (np. fabryka MAN) i dynamiczny rozwój działalności przemysłowej w gminie. Tymczasem przemysł i środowisko są często postrzegane jako kategorie przeciwstawne, wręcz sobie wrogie. Działalność przemysłowa często
kojarzy się stereotypowo jako działalność wysoce szkodząca środowisku naturalnemu
i nieuchronnie prowadząca do degradacji krajobrazu. Miejsca atrakcyjne przyrodniczo
są oceniane na ogół pozytywnie, jako piękne i przyjazne człowiekowi. Zdarza się jednak, że z punktu widzenia lokalnych społeczności, inwestorów i przedsiębiorców żyjących i prowadzących działalność w sąsiedztwie takich obszarów wysokie walory przyrodnicze czy krajobrazowe są postrzegane jako bariera wzrostu, ograniczająca rozwój
gospodarczy, utrudniająca rozbudowę infrastruktury itd93.
93

Obecnie najbardziej znanymi przykładami takich postaw są konflikt wokół budowy obwodnicy
Augustowa przez dolinę Rospudy czy kwestia rozszerzenia Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej, czemu przeciwstawiają się lokalne samorządy i społeczności.
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Pojawia się zatem niezwykle interesujące pytanie o to, jak mieszkańcy Niepołomic
i okolicznych miejscowości postrzegają swoją gminę i zmiany, które w niej nastąpiły
w ciągu ostatnich kilkunastu lat pod wpływem nowych inwestycji, głównie w sektorze przemysłowym. Czy rozwój przemysłu, będący czynnikiem sukcesu gospodarczego
gminy, a zarazem sąsiedztwo cennych przyrodniczo obszarów powodują dysonans poznawczy? Jakie kierunki rozwoju są z punktu widzenia mieszkańców priorytetowe?
Głównym celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii mieszkańców gminy
i miasta Niepołomice na temat rozwoju gospodarczego oraz percepcji działalności przemysłowej prowadzonej na terenie gminy w kontekście postaw wobec środowiska przyrodniczego.
Obszar badań obejmował swym zasięgiem miasto Niepołomice oraz sześć miejscowości należących do gminy Niepołomice: Podłęże, Zakrzów, Wolę Batorską, Wolę
Zabierzowską, Zabierzów Bocheński i Suchorabę.
Badania zostały przeprowadzone w oparciu o przygotowaną wcześniej ankietę pt.
Gmina Niepołomice w oczach mieszkańców. Ankieta zawierała szesnaście pytań, w tym
sześć pytań otwartych. Adresowana była do osób powyżej 18 roku życia. Wśród mieszkańców została rozprowadzona dzięki współpracy ze szkołami podstawowymi w badanych
miejscowościach (dwiema w Niepołomicach i po jednej w pozostałych sześciu miejscowościach). Taki sposób dystrybucji ankiet ma znaczący wpływ na strukturę respondentów.
Zdecydowana większość to osoby w wieku średnim 31–50 lat (75,9%), a więc te, które posiadają dzieci w wieku szkolnym. Jednocześnie grupa ta charakteryzuje się największą aktywnością zawodową, co jest istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania. Sposób
przeprowadzenia badań miał również wpływ na udział kobiet i mężczyzn w ogóle osób
badanych. Kobiety stanowią ponad 70% ankietowanych. Fakt ten należy wziąć pod uwagę
przy analizie wyników, jeśli okazałoby się, że płeć jest zmienną mającą istotny wpływ na
odpowiedzi. Ponad 2/3 respondentów ma co najmniej średnie wykształcenie. Najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem średnim (38%). Wykształcenie wyższe deklaruje 24% ankietowanych. Liczna jest także grupa osób z wykształceniem zasadniczym
zawodowym (27%). Spośród osób, które podały czas zamieszkiwania w gminie Niepołomice, największą grupę (45%) stanowią osoby mieszkające tam 26 lat lub więcej. 25%
osób deklaruje czas zamieszkania nie dłuższy niż 10 lat, a dalsze 30% 11–30 lat.

Teoretyczne uwarunkowania postaw wobec uprzemysłowienia i środowiska
przyrodniczego
Prowadzone dotychczas badania (m.in. Domański 1988, Wesołowska 2005) wskazują, że o percepcji działalności przemysłowej w danym miejscu decyduje wiele czynników
związanych z jednej strony z przyjmowanym i akceptowanym hierarchicznym systemem
wartości, w którym swoje miejsce znajdują również potrzeby dotyczące takich zjawisk jak
uprzemysłowienie (ryc. 12.1.). Usytuowanie tego zjawiska w ogólnej hierarchii wartości
(w tym wartości podzielanych społecznie) determinować będzie postawę wobec uprzemysłowienia w ogóle. Z kolei postawa uogólniona będzie rzutować na postawę wobec uprzemysłowienia własnej miejscowości. Słuszne wydaje się również założenie, że wpływ ten
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może być obustronny, a w szczególnych przypadkach – np. osób, których życie jest mniej
lub bardziej bezpośrednio związane z działalnością przemysłową – postawa wobec uprzemysłowienia w ogóle w znacznym stopniu będzie determinowana przez postawę wobec
działalności przemysłowej znanej z autopsji. Z drugiej strony, postawa wobec uprzemysłowienia (jak i innych zjawisk) zależy od wielu warunków obiektywnych, do których zaliczymy cechy osobowe respondentów oraz uwarunkowania lokalne, takie jak cechy lokalnej społeczności, czy cechy miejsca – zwłaszcza w kontekście skutków uprzemysłowienia,
jakie występują w danej miejscowości, na danym obszarze. W perspektywie aksjologicznej należy rozpatrywać także postawy mieszkańców wobec środowiska naturalnego oraz
potrzeby jego ochrony. Konflikty, jakie pojawiają się na linii działalność człowieka (w tym
działalność przemysłowa) a środowisko, są w istocie konfliktami między różnymi wartościami jak np. z jednej strony nowe miejsca pracy tworzone przez przemysł, z drugiej zaś
możliwe zanieczyszczenie powietrza czy degradacja krajobrazu. W przypadku zaistnienia
takiego konfliktu dochodzi do powstania dysonansu poznawczego powodującego pewien
dyskomfort psychiczny. Dysonans ten jest najczęściej redukowany przez wyparcie lub bagatelizowanie informacji czy wiedzy niezgodnej z przyjmowanym systemem wartości.

HIERARCHIA
POTRZEB
związanych
z uprzemysłowieniem miast

CECHY
OSOBOWE
RESPONDENTÓW

POSTAWA
wobec uprzemysłowienia
W OGÓLE

CECHY
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ

POSTAWA
wobec uprzemysłowienia własnej
MIEJSCOWOŚCI

CECHY
MIEJSCOWOŚCI
(główne skutki
uprzemysłowienia)

WARUNKI LOKALNE
WARUNKI OBIEKTYWNE

Ryc. 12.1. Uwarunkowania wpływające na postawę wobec uprzemysłowienia.
źródło: Domański 1990 (zmienione).

Postawa wobec uprzemysłowienia w ogóle
Według badań K. Wesołowskiej (2005) mieszkańców Niepołomic cechuje przychylna postawa wobec uprzemysłowienia w ogóle. Za jego najbardziej pozytywny sku-
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tek mieszkańcy Niepołomic (podobnie jak z innych miejscowości) uznali pozytywny
wpływ na rynek pracy. Ponad 76% badanych stwierdziło, że dzięki uprzemysłowieniu
łatwiej znaleźć pracę. Kolejnymi pozytywnymi skutkami są zwiększenie szans młodzieży na zdobycie wykształcenia (54%), poprawa zarobków (46%) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów uprzemysłowionych (45%). Zaskakiwać może natomiast
stosunkowo niski procent wskazań na pozytywną rolę przemysłu w przyspieszaniu rozwoju gospodarczego (36%). Tylko co piąty Niepołomiczanin uznał, że działalność przemysłowa może przyczynić się do promocji miejscowości oraz sprawić, że dana miejscowość będzie się bardziej liczyć.
Wśród negatywnych skutków uprzemysłowienia w ogóle, Niepołomiczanie wskazują przede wszystkim zanieczyszczenie i degradację środowiska przyrodniczego (42%)
oraz pogorszenie warunków zdrowotnych (38%).

Ocena uprzemysłowienia gminy i miejscowości zamieszkania na tle innych
dziedzin życia
W przeprowadzonym badaniu zwrócono się do respondentów z prośbą o ocenę
różnych dziedzin życia (w tym przemysłu) w odniesieniu do gminy w ogóle oraz do
miejscowości zamieszkania. Oceny można było dokonać przez zaznaczenie wartości na
dyferencjale semantycznym w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze). Analizując
otrzymane wyniki posłużono się średnia oceną poszczególnych dziedzin (ryc. 12.2.).
P
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Gmina Niepołomice

H
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Miejscowość zamieszkania
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P - przemysł
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DK
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H - handel
T - transport
SiR - sport i rekreacja
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ID - infrastruktura drogowa
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Ryc. 12.2. Ocena wybranych dziedzin życia w gminie Niepołomice oraz
w miejscowości zamieszkania. Średnia ocena z zakresu 1 do 5.
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Najwyższą ocenę w odniesieniu do całej gminy uzyskał przemysł (4,09). Tylko
nieznacznie niższe oceny zdobyły edukacja (3,98), handel (3,92), działalność kulturalna
(3,77) oraz sport i rekreacja (3,75). Wyniki te świadczą o tym, że mieszkańcy gminy są
zadowoleni z poziomu rozwoju wymienionych dziedzin, dostrzegają również nacisk,
jaki gmina kładzie na rozwój działalności przemysłowej. Pewne niedostatki są zauważane w przypadku turystyki. Prawdopodobnie nieco ponadprzeciętna ocena tej dziedziny
(3,53) wynika z przekonania o wysokich walorach turystycznych gminy, które w ocenie mieszkańców mogłyby być wykorzystane w jeszcze większym stopniu. Przeciętnie
oceniono też ochronę zdrowia, na co wpływ może mieć ogólne przekonanie o nienajlepszym stanie tej dziedziny w Polsce. Zdecydowanie najniżej (poniżej przeciętnej) oceniono infrastrukturę drogową w gminie (2,73).
Przeprowadzone testy istotności wykazały bardzo silną zależność między opinią
na temat przemysłu w gminie Niepołomice a statusem materialnym respondentów. Pozytywną opinię na temat działalności przemysłowej wygłosiło aż 87% ankietowanych,
którzy swoją sytuację materialną określają jako dobrą lub bardzo dobrą. Zdanie przeciwne miało jedynie 3% respondentów z tejże grupy. Najliczniejsza grupa ankietowanych
swoją sytuację materialną określiła jako przeciętną. 76% osób należących do tej grupy
pozytywnie ocenia przemysł w gminie. Kolejne 19% oceniło go przeciętnie, a złą ocenę
wystawiło mu 5% osób. Ostatnią grupę stanowiły osoby określające swą sytuację materialną jako złą lub bardzo złą. W tej grupie przeważały opinie neutralne. 50% respondentów zdecydowało się na odpowiedź „przeciętnie”.
Ocena niemal wszystkich wymienionych dziedzin jest niższa w przypadku miejscowości własnego zamieszkania (ryc. 12.2.). Wyjątkiem jest edukacja, której ocena jest
wysoka zarówno w odniesieniu do gminy jako całości (3,98), jak i własnej miejscowości
(3,84). Największe różnice w ocenie między gminą a własną miejscowością dotyczą
przemysłu i turystyki.
Ocena przemysłu wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości nie wykazuje
istotnej zależności od płci, wieku, wykształcenia czy sytuacji materialnej respondentów.
Silna zależność występuje między oceną działalności przemysłowej w poszczególnych miejscowościach przez mieszkańców tych miejscowości a miejscem pracy respondentów. Ich wskazania odnośnie do miejsca pracy zostały podzielone na cztery grupy.
Grupę pierwszą tworzą osoby, pracujące w mieście Niepołomice. Grupa druga to respondenci, którzy jako miejsce swojej pracy wskazali którąś z miejscowości należących
do gminy Niepołomice. Grupa trzecia to osoby pracujące w Krakowie, a czwarta – w innych miejscowościach poza gminą Niepołomice. Najlepiej przemysł w swojej miejscowości oceniają osoby pracujące w Niepołomicach (49%). Należy jednak nadmienić, że
ponad połowę tej grupy stanowią osoby mieszkające w Niepołomicach i tu pracujące,
ich ocena zależy więc również od miejsca zamieszkania. Pozytywnie przemysł wypada
w ocenach osób pracujących w Krakowie (ponad 40% ankietowanych ocenia go dobrze
lub bardzo dobrze).
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Analiza wyników pod względem miejsca zamieszkania respondentów pokazuje, że ocena poszczególnych dziedzin w odniesieniu do całej gminy jest zbliżona we
wszystkich badanych miejscowościach, natomiast istotne statystycznie zróżnicowanie
możemy zaobserwować w przypadku ocen odnoszących się do własnej miejscowości
(ryc. 12.3.).
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Ryc. 12.3. Ocena wybranych dziedzin życia w odniesieniu do miejscowości
zamieszkania z uwagi na miejsce zamieszkania respondentów. Średnia ocena
z zakresu 1 do 5.
źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Zasadniczo większość dziedzin w odniesieniu do własnej miejscowości najbardziej
pozytywnie ocenili mieszkańcy Niepołomic, choć i w tym przypadku oceny te są nieco
niższe (średnio o 0,4) od ocen w odniesieniu do całej gminy. Najbardziej surowe oceny
w odniesieniu do własnej miejscowości zostały wystawione przez mieszkańców Suchoraby, którzy większość dziedzin ocenili poniżej przeciętnej. Takie oceny dominują również w Woli Batorskiej oraz, w mniejszym stopniu, w Woli Zabierzowskiej.
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Najmniejsze zróżnicowanie ocen w odniesieniu do własnej miejscowości obserwujemy w przypadku edukacji (od 3,55 w Suchorabie do 3,97 w Podłężu) oraz sportu
i rekreacji (od 3,11 w Podłężu do 3,39 w Niepołomicach). W większości miejscowości przeciętną ocenę zyskuje działalność kulturalna, którą nieco krytyczniej ocenili
jedynie mieszkańcy Woli Zabierzowskiej (2,67). Praktycznie we wszystkich badanych
miejscowościach najniższe noty zebrała infrastruktura drogowa. W tym wypadku
stosunkowo najmniej krytyczni (średnia 2,55) okazali się respondenci z Suchoraby
(położonej blisko drogi krajowej nr 4) wyprzedzając nawet mieszkańców Niepołomic
(2,44). Brak odpowiedniej infrastruktury drogowej najbardziej doskwiera zaś badanym
z miejscowości położonych najdalej w stosunku do Niepołomic i Krakowa: Woli Zabierzowskiej (2,04), Zabierzowa Bocheńskiego (2,07) i Woli Batorskiej (2,10). Przeciętne
oceny otrzymała również ochrona zdrowia, z której najmniej zadowoleni są mieszkańcy Suchoraby (2,72), najbardziej zaś respondenci zamieszkali w Zakrzowie (3,30).
Turystyka, mimo że w odniesieniu do gminy badani ze wszystkich miejscowości przyznali jej ocenę ponadprzeciętną, to w odniesieniu do własnej miejscowości ocenili ją
znacznie niżej (od 2,03 w Suchorabie do 2,88 w Niepołomicach). Lepiej oceniany jest
natomiast handel, choć w tym wypadku ocena jest bardziej zróżnicowana z uwagi na
miejscowość zamieszkania (od 2,81 w Suchorabie do 4,02 w Zabierzowie Bocheńskim).
Rozbieżności tych nie sposób jednak tłumaczyć zróżnicowaniem dostępności do usług
handlowych, zważywszy, że mieszkańcy Zabierzowa Bocheńskiego (4,02), ale także
Podłęża (3,56) czy Zakrzowa (3,37) oceniają handel w swojej miejscowości lepiej niż
mieszkańcy Niepołomic (3,25). W grę wchodzi tu kwestia standardu porównawczego –
mieszkańcy Niepołomic oceniają usługi handlowe w odniesieniu do Wieliczki czy nawet
Krakowa, podczas gdy dla mieszkańców mniejszych miejscowości punktem odniesienia
będą raczej inne podobne miejscowości.
Ocena przemysłu w odniesieniu do własnej miejscowości wykazuje na tle omówionych wcześniej dziedzin największe zróżnicowanie, co wynika z przestrzennej koncentracji tej działalności i rozmieszczenia pojedynczych zakładów. Dlatego zdecydowanie najlepiej w odniesieniu do własnej miejscowości oceniają przemysł mieszkańcy
Niepołomic (3,62) i Zakrzowa (3,38) – leżących w pobliżu Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, w której jest zlokalizowana większość dużych zakładów przemysłowych.
Ponadto, w samych Niepołomicach występują obszary przemysłowe.
Z Niepołomicami kojarzy się także sztandarowa inwestycja czyli fabryka Coca-Coli94. W niewielkim Zakrzowie znajduje się z kolei duża, nowoczesna hala produkcyjna
ciastkarni JiW. Do badanych miejscowości, w których zlokalizowane są większe zakłady
mogące się kojarzyć z przemysłem, należy również Podłęże, na terenie którego jest też

94

Fabryka Coca-Coli zlokalizowana jest w Staniątkach, jednak przy samej granicy z Niepołomicami,
przy głównym wjeździe do miejscowości od strony Wieliczki. Również funkcjonalnie lokalizacja
ta jest bardziej związana z Niepołomicami niż z położonymi nieco na uboczu Staniątkami, od których oddziela ją linia kolejowa.
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zlokalizowana część strefy inwestycyjnej95. W tym wypadku jednak ocena przemysłu
w odniesieniu do własnej miejscowości jest bardziej negatywna (2,83) i zdecydowanie
niższa niż w Niepołomicach i Zakrzowie. Może to wynikać z faktu, że wielu mieszkańców Podłęża odczuwa w znacznie większym stopniu niż mieszkańcy innych miejscowości negatywny wpływ rozwoju działalności przemysłowej – przede wszystkim
w postaci wzrostu natężenia ruchu samochodów ciężarowych na drodze wojewódzkiej
nr 964 (Wieliczka – Niepołomice), wzdłuż której położona jest miejscowość. Wpływ
ten znajduje też odbicie (choć znacznie mniejsze) w ocenie przemysłu w odniesieniu do
całej gminy. Średnia ocena wystawiona przez respondentów z Podłęża była najniższa,
choć zdecydowanie bardziej pozytywna (3,93) niż w przypadku własnej miejscowości
(ryc. 12.4.).
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Ryc. 12.4. Ocena przemysłu we własnej miejscowości oraz w odniesieniu do całej
gminy z uwagi na miejsce zamieszkania respondentów. Średnia ocena z zakresu 1 do 5.
źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Interesującą zależność można dostrzec analizując oceny przemysłu w odniesieniu
do własnej miejscowości oraz gminy jako takiej z uwzględnianiem miejsca zamieszkania respondentów (ryc. 12.4.). Bez względu na to, jak był oceniany przemysł na poziomie własnej miejscowości, działalność przemysłowa w odniesieniu do całej gminy
była oceniana co najmniej dobrze w przypadku wszystkich badanych miejscowości. Co
więcej, w Suchorabie, której mieszkańcy najbardziej krytycznie ocenili przemysł we
własnej miejscowości (2,19), ocena przemysłu w gminie była najbardziej pozytywna
(4,36). Badani mieszkańcy Suchoraby byli szczególnie krytyczni także w ocenie innych
95

Po północnej stronie torów kolejowych, w pobliżu należącego do Podłęża przysiółka Trawniki.

Mieszkańcy gminy Niepołomice wobec uprzemysłowienia

175

dziedzin życia we własnej miejscowości (ryc. 12.3.). Postawa taka może wynikać po
części z poczucia odseparowania Suchoraby od reszty gminy Niepołomice. Z położonej
na jej południowym skraju miejscowości znacznie szybciej i łatwiej można dojechać
do Wieliczki niż do Niepołomic, a przebiegająca w pobliżu ruchliwa droga krajowa nr
4 (Kraków – Tarnów) odcina miejscowość od pozostałej części gminy. Nie jest to jedyna bariera przestrzenna. W drodze do Niepołomic mieszkańcy Suchoraby muszą przekroczyć jeszcze nowo powstałą autostradę i tory kolejowe, a najkrótsza trasa prowadzi
wąskimi i krętymi drogami lokalnymi. Miejscowość nie ma też połączenia komunikacją publiczną z Niepołomicami. Mieszkańcy Suchoraby podzielając pozytywne opinie
o wielu dziedzinach w odniesieniu do gminy Niepołomice, nie znajdują zarazem przełożenia tych opinii na własną miejscowość, w której nie tylko brak inwestycji prywatnych,
ale również gminnych. Jedyną gminną instytucją jest tu szkoła podstawowa.

Postawy mieszkańców wobec Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej oraz
walorów przyrodniczych gminy
Omówiona wcześniej ocena różnych dziedzin życia (w tym przemysłu) w odniesieniu do gminy oraz miejscowości zamieszkania była związana w większym stopniu
z subiektywną oceną poziomu rozwoju danej dziedziny, choć osobista postawa respondentów wobec ocenianego zjawiska (np. przemysłu lub turystyki) mogła mieć pewien
wpływ na ostateczną ocenę (jak w przypadku oceny przemysłu przez Podłężan). Dalsze
pytania zawarte w przeprowadzonej ankiecie, dotyczące strefy przemysłowej oraz Puszczy Niepołomickiej, miały na celu bardziej szczegółowe poznanie postaw badanych wobec zjawiska uprzemysłowienia w gminie oraz wobec najbardziej charakterystycznego,
a zarazem cennego elementu środowiska przyrodniczego gminy, jakim jest kompleks
leśny Puszczy Niepołomickiej.
W ankiecie przedstawiono wiele stwierdzeń na temat niepołomickiej strefy przemysłowej96 oraz Puszczy Niepołomickiej z prośbą o odpowiedź, w jakim stopniu respondent się z nimi zgadza. Zastosowano czterostopniową skalę Likerta – od „zdecydowanie tak”, przez „raczej tak”, „raczej nie”, do „zdecydowanie nie”. Istniała również
możliwość zaznaczenia opcji „nie umiem powiedzieć”.
Opinie na temat niepołomickiej strefy przemysłowej
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że postawa mieszkańców Niepołomic
oraz gminy Niepołomice, pytanych o opinię na temat niepołomickiej strefy przemysłowej, różni się od postawy wobec uprzemysłowienia w ogóle, zwłaszcza jeśli chodzi
o ocenę znaczenia strefy dla rozwoju gospodarczego i promocji gminy. Zdecydowana większość respondentów uznała istnienie strefy za ważny czynnik sukcesu gminy
96

W rzeczywistości strefa składa się z trzech części, z których największa nosi nazwę Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. W ankiecie specjalnie użyto określenia ‘przemysłowa’, aby wywołać
skojarzenia z dominującym w strefie rodzajem działalności.
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(tab. 12.1.). Jedynie niespełna 7% badanych było odmiennego zdania (ryc. 12.5.). Również znaczna większość badanych uważa, że strefa jest bardzo ważna z punktu widzenia
rynku pracy, przy czym blisko połowa uważa tak w sposób zdecydowany. Ponad 80%
badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że niepołomicka strefa przemysłowa jest wizytówką gminy. Nieco mniejszy entuzjazm wykazują badane osoby względem pomysłu
dalszego poszerzania strefy, choć ogólnie na „nie” wypowiedział się tylko co trzeci badany, a zdecydowanych przeciwników poszerzania strefy było 13%.
Tab. 12.1. Opinie o strefie przemysłowej w gminie Niepołomice – rozkład procentowy
odpowiedzi.
NIEPOŁOMICKA STREFA ZdecydowaZdecydowaRaczej TAK Raczej NIE
PRZEMYSŁOWA:
nie TAK
nie NIE

Nie umiem
powiedzieć

to ważny czynnik
sukcesu gminy (CzS)

47,4%

42,2%

5,4%

1,3%

3,6%

to ważne miejsce pracy
w gminie (MP)

47,7%

35,7%

9,0%

2,9%

4,5%

jest wizytówką gminy (W)

39,1%

41,6%

11,9%

3,7%

3,7%

powinna być (NP)
poszerzona

27,2%

32,1%

19,3%

12,8%

8,5%

różnicuje rozwój poszczególnych części gminy (RR)

18,8%

35,6%

26,5%

2,9%

16,1%

Szkodzi środowisku (SzŚ)

14,8%

28,9%

40,5%

6,1%

9,8%

3,7%

14,6%

48,2%

19,4%

14,2%

ogranicza rozwój innych (OR)
działalności i usług w gminie

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W odniesieniu do twierdzeń negatywnych dotyczących strefy (szkodzi środowisku,
ogranicza rozwój innych działalności i usług) zdania były bardziej podzielone. Odsetek
badanych, uważających że strefa szkodzi środowisku (44%), był porównywalny z odsetkiem osób wskazujących na negatywne skutki środowiskowe uprzemysłowienia w ogóle
(42%) w badaniach K. Wesołowskiej (2005, s. 65), przy czym tylko 15% respondentów
twierdziło tak w sposób zdecydowany (ryc. 12.4.). Największą grupę stanowili jednak
respondenci skłonni poprzeć twierdzenie, że istnienie strefy przemysłowej raczej nie ma
negatywnego wpływu na środowisko.
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Ryc. 12.5. Opinie o strefie przemysłowej w gminie Niepołomice – odsetek odpowiedzi
zredukowanych do trzech kategorii.
źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 12.6. Opinie na temat strefy przemysłowej z uwagi na miejsce zamieszkania
respondentów – procent odpowiedzi tak i nie w badanej grupie.
źródło: opracowanie własne.
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Większość badanych nie zgadza się również z negatywnym wpływem strefy na
rozwój innych działalności i usług w gminie, choć zdecydowany pogląd w tej sprawie
ma tylko co piąty z nich. Największe zróżnicowanie odpowiedzi dotyczyło twierdzenia,
że niepołomicka strefa przemysłowa różnicuje rozwój poszczególnych części gminy.
W przypadku tego pytania odnotowano również wysoki odsetek odpowiedzi w kategorii
„nie umiem powiedzieć”, co może sugerować, że wyrażenie opinii na tak sformułowane
twierdzenie sprawiało pewną trudność. Tym można tłumaczyć również duże zróżnicowanie odpowiedzi.
Zróżnicowanie opinii na temat strefy z uwagi na miejsce zamieszkania respondentów nie jest znaczne, choć w przypadku niektórych stwierdzeń można zaobserwować
większe rozbieżności (ryc. 12.6.). Zdecydowana większość respondentów we wszystkich badanych miejscowościach uważa powstanie strefy przemysłowej za czynnik sukcesu gminy (CzS) (od 81% w Suchorabie do 96% w Woli Zabierzowskiej), podziela
opinię, że strefa to ważne miejsce pracy (MP) (od 73% w Podłężu do 90% w Zakrzowie
i Woli Zabierzowskiej) oraz twierdzi, że strefa stanowi wizytówkę gminy (W) (od 75%
w Niepołomicach do 91% w Woli Zabierzowskiej).
Zdania są bardziej podzielone w kwestii poszerzania strefy (NP). Stosunkowo niższe poparcie dla dalszego poszerzenia strefy wyrazili badani z Niepołomic i Podłęża
(miejscowości, na terenie których zlokalizowana jest główna część strefy) oraz z Suchoraby. W przypadku badanych z Niepołomic głosów przeciwnych poszerzaniu jest więcej
(49%) niż opowiadających się za poszerzeniem strefy (41%). Co dziesiąty badany z Niepołomic nie potrafił zająć zdania w tej kwestii. W przypadku respondentów z Podłęża
nieznaczna większość (53%) stwierdziła, że należy poszerzyć strefę, ale przeciwnego
zdania był również znaczący odsetek badanych (40%). Na podobnym poziomie kształtuje się poparcie mieszkańców Suchoraby, którzy jednak w nieco mniejszym stopniu
zajmują stanowisko przeciwne poszerzeniu (37%). W przypadku pozostałych miejscowości poparcie dla poszerzania strefy kształtuje się mniej więcej na poziomie 70%.
Postawa wobec zagadnienia poszerzania obszaru strefy nie wykazuje istotnych korelacji z płcią, wiekiem, wykształceniem czy też miejscem pracy respondentów. Istnieje
jednakże istotna statystycznie zależność z sytuacją materialną (0,006). Zarówno osoby
z dobrą jak i złą sytuacją materialną zdecydowanie popierają rozszerzenie strefy (66%
i 73% ankietowanych). Odsetek ten spada w grupie osób o przeciętnej sytuacji materialnej. Za rozszerzeniem strefy opowiada się co prawda 55% respondentów, ale grupa osób
przeciwnych to 38% ankietowanych, podczas gdy w grupie osób dobrze sytuowanych
odsetek ten nie przekracza 11%.
W odniesieniu do twierdzenia, że zaistnienie w gminie strefy przemysłowej różnicuje rozwój gminy, przeważały opinie twierdzące, choć odsetek osób przeczących
temu twierdzeniu oraz nie potrafiących wyrazić swego zdania był również znaczący
(ryc. 12.6.). Bardziej jednoznaczny pogląd mieli jedynie badani z Suchoraby, ponieważ
ponad 72% uważało, że takie zróżnicowanie ma miejsce. Wynik ten zdaje się potwierdzać wcześniejsze spostrzeżenia o poczuciu „odstawania” od reszty gminy. Poczucie, że
jeśli chodzi o przemysł (ale także inne dziedziny, zob. ryc. 12.3.), to „wszędzie indziej
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w gminie jest lepiej niż w naszej miejscowości”, część mieszkańców Suchoraby kompensuje sobie przez podkreślenie negatywnych aspektów rozwoju działalności przemysłowej. Blisko 60% respondentów z Suchoraby zgadza się z twierdzeniem, że strefa
szkodzi środowisku, a niemal połowa uważa, że jej istnienie ogranicza rozwój innych
działalności i usług. Tymczasem odsetek popierających to ostatnie zdanie wśród badanych z innych miejscowości oscyluje wokół 15%, zdecydowana większość natomiast
nie zgadza się z taką opinią.
Testy statystyczne nie wykazały istnienia zależności między zdaniem na temat roli
strefy w rozwoju obszaru a wiekiem, płcią, wykształceniem czy też inną cechą charakteryzującą respondentów.
Nieco bardziej złożony rozkład opinii dotyczy kwestii szkodliwego oddziaływania
strefy na środowisko. Poza mieszkańcami Suchoraby również większość respondentów z Niepołomic (60%) wyraziła przekonanie, że negatywny wpływ istnieje. Zdania
podzielone niemal pół na pół w tej kwestii mają natomiast respondenci z Zabierzowa
Bocheńskiego. Większość badanych z pozostałych miejscowości przychyla się jednak
do twierdzenia, że strefa środowisku nie szkodzi. O ile postawę respondentów z Suchoraby możemy tłumaczyć swoistym dysonansem poznawczym, to w przypadku Niepołomic potwierdza się raczej generalna obserwacja, że mieszkańców miast cechuje na ogół
większa wrażliwość ekologiczna niż mieszkańców obszarów wiejskich.
Dużą rolę w kształtowaniu postaw mieszkańców wobec funkcjonowania strefy
przemysłowej w Niepołomicach odgrywa sam wygląd zakładów przemysłowych. Nowoczesne technologie, wykorzystywane obecnie w przemyśle, pozwoliły w znacznym
stopniu zredukować szkodliwość jego oddziaływania na środowisko. Zakłady przemysłowe przestały kojarzyć się z wysokimi, dymiącymi kominami, ściekami odprowadzanymi do rzek oraz nadmiernym hałasem. Często funkcjonują w zadbanym, przyjaznym
człowiekowi otoczeniu, przez co są lepiej postrzegane przez mieszkańców danej miejscowości. Nowe firmy zlokalizowane w Niepołomicach w dużej mierze odpowiadają temu obrazowi, dlatego są dobrze odbierane przez większość mieszkańców gminy.
Mieszkańcy Niepołomic, z racji bezpośredniego sąsiedztwa strefy przemysłowej, narażeni są na pewne niedogodności wynikające z funkcjonowania zakładów przemysłowych. Pytani o przykłady szkodliwej dla środowiska działalności inwestycji w strefie,
wymieniają zanieczyszczenie powietrza, spowodowane nadmiernym ruchem samochodów ciężarowych oraz uciążliwy dla mieszkańców zapach z działającej w strefie firmy
produkującej karmę dla zwierząt.
Opinie na temat Puszczy Niepołomickiej i ochrony przyrody
W ten sam sposób, jak w przypadku strefy przemysłowej, badano postawę mieszkańców wobec Puszczy Niepołomickiej oraz ochrony przyrody. W opinii niemal wszystkich badanych mieszkańców Puszcza urasta do rangi symbolu gminy. Aż 90% respondentów nie ma, co do tego, żadnej wątpliwości (tab. 12.2.). Tylko pojedynczy badani nie
zgodzili się z tym stwierdzeniem. Nie było natomiast ani jednej osoby, która nie potrafiłaby zająć w tej kwestii stanowiska. Również zdecydowana większość (ponad 80%)

180

Karol Janas, Paulina Krzeszowska

(ryc. 12.7.) uważa, że Puszczę należałoby objąć w całości ochroną, choć w tej kwestii
brak jednomyślności. Niewiele mniejszy odsetek badanych uważa, że otoczenie Puszczy
powinno być przeznaczone pod rekreację, choć w tym wypadku dominują wskazania
na „raczej tak”. Mniejsze jest poparcie dla twierdzenia, że Puszczę należy w większym
stopniu zagospodarować turystycznie. Co trzeci badany jest przeciw, ale zdecydowana większość uważa, że należy zwiększyć zagospodarowanie turystyczne (w tym wiele
osób, które opowiedziały się za całościową ochroną). Pomysł objęcia ochroną większej
ilości cennych przyrodniczo obszarów w gminie (poza puszczą) również uzyskał akceptację większości (62%). Na „nie” wypowiedział się mniej więcej co piąty badany,
natomiast stosunkowo duża grupa respondentów (15%) nie potrafiła zająć w przypadku
tego postulatu określonego stanowiska. Sprzeciw większości badanych budził natomiast
pomysł, aby w sąsiedztwie puszczy powstawały nowe osiedla mieszkaniowe, przy czym
co trzeci z nich był zdecydowanym przeciwnikiem takich inwestycji.
Tab. 12.2. Opinie na temat Puszczy Niepołomickiej i ochrony przyrody – przeważające
opinie.
PUSZCZA
NIEPOŁOMICKA:

Zdecydowanie TAK

Raczej
TAK

Raczej NIE

Zdecydowanie NIE

Nie umiem
powiedzieć

to symbol gminy (SG)

90,0%

9,6%

0,2%

0,2%

0,0%

powinna być w całości
chroniona (Ch)

55,1%

29,6%

12,4%

1,1%

1,8%

tereny wokół należy przeznaczyć pod rekreację (OpR)

34,9%

48,1%

12,9%

2,4%

1,7%

powinna być bardziej
zagospodarowana turyst. (ZT)

32,5%

36,2%

25,7%

3,7%

2,0%

powinno być więcej obszarów
chronionych w gminie (ChG)

26,6%

35,8%

20,2%

2,4

w sąsiedztwie powinny
powstawać nowe osiedla (NO)

4,4%

11,2%

49,1%

32,4%

14,9%

2,9%

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

O ile w przypadku opinii dotyczących niepołomickiej strefy przemysłowej zaobserwowano pewne różnice z uwagi na miejsce zamieszkania respondentów, o tyle nie
różnicowało ono w sposób istotny zdań na temat Puszczy Niepołomickiej i ochrony środowiska w gminie. Wiele wskazuje więc na to, że mieszkańców wszystkich miejscowości w gminie cechuje postawa, którą określić można jako umiarkowanie proekologiczną.
Większość mieszkańców docenia walory przyrodnicze gminy i wyraża poparcie dla objęcia puszczy i ewentualnie innych przyrodniczo cennych miejsc, jakąś formą ochrony.
Forma ta jednak – ich zdaniem – nie powinna wykluczać możliwości wykorzystywania
tych obszarów przez ludzi w celach turystycznych i rekreacyjnych.
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Ryc. 12.7. Opinie na temat Puszczy Niepołomickiej i ochrony przyrody.
źródło: opracowanie własne.

Związki między postawą proekologiczną a proinwestycyjną
Z punktu widzenia postawionego wcześniej problemu, dotyczącego potencjalnego
konfliktu między pozytywną postawą wobec uprzemysłowienia własnej miejscowości/
gminy oraz akceptacji nowych inwestycji (nazwijmy ją: proinwestycyjną) a postawą
przypisującą dużą wartość walorom przyrodniczym i ochronie przyrody (nazwijmy ją
proekologiczną), niezwykle ciekawe wydaje się zbadanie zależności między opiniami
wyrażonymi przez respondentów na temat Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej oraz
Puszczy Niepołomickiej. Przyjęto roboczą hipotezę, że postawa „proinwestycyjna” będzie skorelowana ujemnie z postawą „proekologiczną”. Innymi słowy: im wyższa wartość przypisywana ochronie przyrody, tym mniejsza akceptacja dla rozwoju działalności
przemysłowej i inwestycyjnej (i odwrotnie). Wybrano cztery pary pytań wskaźnikowych,
dobranych w taki sposób, aby – zgodnie z przyjętą hipotezą – pozytywna odpowiedź na
jedno z nich wymagała udzielenia odpowiedzi negatywnej na drugie. Ponieważ liczba
odpowiedzi niezdecydowanych (nie umiem powiedzieć, ani tak ani nie) nie przekraczał
w przypadku analizowanych pytań kilku procent, postanowiono wykluczyć je z dalszej
analizy w celu uzyskania bardziej „ostrego” obrazu współzależności prezentowanych
postaw. Ostatecznie otrzymano dane dychotomiczne (zgadzam się, nie zgadzam się),
dla których przeprowadzono analizę istotności (test Chi-kwadrat Pearsona). Ponieważ
w przypadku danych dychotomicznych liczba możliwych kombinacji może się okazać zbyt mała, aby dokładnie wyznaczyć krzywą rozkładu teoretycznego Chi-kwadrat,
uwzględniono również poprawkę na ciągłość Yatesa. Warunki dotyczące minimalnej liczebności w komórkach tabeli zostały spełnione.
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Zbadano istotność oraz siłę związku między opiniami (zgadzam się lub nie zgadzam się) dotyczącymi pięciu par twierdzeń:
1. „należy poszerzyć strefę” (NP) oraz „strefa szkodzi środowisku” (SzŚ),
2. „należy poszerzyć strefę” (NP) oraz „powinno powstać więcej obszarów chronionych w gminie” (ChG),
3. „strefa szkodzi środowisku” (SzŚ) oraz „puszcza powinna być w całości chroniona” (ChC),
4. „strefa szkodzi środowisku” (SzŚ) oraz „powinno powstać więcej obszarów
chronionych w gminie” (ChG),
5. „należy poszerzyć strefę” (NP) oraz „puszcza powinna być w całości chroniona” (ChC).
Siłę związku między zmiennymi zmierzono przez obliczenie współczynnika Yula
(Q) oraz korelacji R Pearsona (r) (tab. 12.3.).
Tab. 12.3. Istotność i siła związku między opiniami w odniesieniu do wybranych par
twierdzeń.
Chi-kwadrat Pearsona (χ2)
Poprawka na ciągłąść
Współczynnik Yula (Q)
Korelacja R-Pearsona (r)

1) NPxSzŚ
81,287
79,325
-0,806
-0,473

2) NPxChG
9,292
8,537
-0,396
-0,164

3) SzŚxChC
5,928
5,200
0,375
0,124

4) SzŚxChG
21,104
20,000
0,527
0,247

5) NPxChC
1,565
1,197
-0,204
-0,063

NP –

należy poszerzyć strefę; SzŚ – strefa szkodzi środowisku; ChG – powinno powstać więcej
obszarów chronionych w gminie; ChC – puszcza powinna być w całości chroniona.
źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Hipotezę zerową97 z najwyższym prawdopodobieństwem (0,001) można odrzucić
w przypadku pierwszej (NPxSzŚ) oraz czwartej (SzŚxChG) pary twierdzeń (tab. 12.3.).
W przypadku pary drugiej i trzeciej (NPxChG, SzŚxChC) obserwujemy zależność statystycznie istotną na poziomie istotności 0,01.
Bardzo silny związek negatywny obserwujemy między opiniami dotyczącymi
twierdzeń, że strefę należy poszerzyć (NP) oraz że szkodzi ona środowisku (SzŚ). Oznacza to, że brak poparcia dla strefy wiąże się silnie z przekonaniem o jej szkodliwym
oddziaływaniu na środowisko. Słabszy, choć zauważalny związek pozytywny zauważono w przypadku czwartej pary twierdzeń. To znaczy, że poparcie dla objęcia ochroną
większej liczby miejsc w gminie (ChG) zależy w pewnym stopniu od opinii na temat
szkodliwego wpływu strefy na środowisko (SzŚ). Osoby przekonane o istnieniu negatywnego wpływu strefy na środowisko będą częściej przychylne powstawaniu nowych
obszarów chronionych w gminie. Jednak już związek bezpośredni między poparciem
dla poszerzenia strefy (NP) a akceptacją dla powstawania kolejnych obszarów chronionych (ChG) (druga para twierdzeń) jest znacznie słabszy (Q = -0,393). Jeszcze słabszy
97

Hipoteza zerowa zakłada, że między badanymi zmiennymi nie istnieje żaden związek (H0: χ2 = 0).
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związek obserwujemy w przypadku trzeciej pary, czyli między twierdzeniem o szkodliwości strefy dla środowiska (SzŚ) a poparciem dla objęcia całej Puszczy ochroną (ChC).
Związek zaś między poparciem dla poszerzenia strefy (NP) a poparciem dla objęcia
całościową ochroną Puszczy Niepołomickiej (ChC) praktycznie nie występuje.

Wnioski
Mieszkańców gminy Niepołomice cechuje pozytywna postawa wobec zjawiska
uprzemysłowienia jako takiego, jak i w odniesieniu do uprzemysłowienia własnej gminy
oraz miejscowości. Działalność przemysłowa w gminie jest najlepiej oceniana spośród
wszystkich badanych rodzajów działalności. Mieszkańcy postrzegają rozwój działalności przemysłowej i lokalizację kolejnych inwestycji nie tylko w kategoriach poprawy
lokalnego rynku pracy, ale również jako ważny czynnik prowadzący do rozwoju gospodarczego całej gminy czy też istotny element budujący markę gminy na zewnątrz, tworzący jej pozytywny wizerunek. W tym sensie nowe inwestycje przemysłowe stanowią
ważny składnik tożsamości lokalnej. W czasach, w których tożsamość nie jest dana raz
na zawsze, lecz de facto jest tworzona w relacji do znaczących innych (Bauman 2000);
mieszkańcy miasta i gminy Niepołomice chętnie identyfikują się z miejscem postrzeganym z zewnątrz jako przykład sukcesu gospodarczego, a zarazem miejsce o wysokim
poziomie życia (Raport... 2010).
Obawy znacznej części mieszkańców co do negatywnego oddziaływania prowadzonej w gminie działalności przemysłowej na środowisko przyrodnicze dotyczyły
głównie skutków pośrednich, jak np. generowanie nadmiernego ruchu samochodowego.
Przemysł jako taki nie jest postrzegany jako szkodzący środowisku (np. przez emisję zanieczyszczeń). W przypadku mieszkańców gminy Niepołomice trudno mówić o jakimś
konflikcie wartości na linii działalność przemysłowa – środowisko. Postawa proinwestycyjna znacznej części respondentów nie wyklucza przyjęcia jednocześnie postawy
proekologicznej; wysoka ocena działalności przemysłowej w gminie nie stoi w żadnej
mierze w sprzeczności z wysoką oceną walorów przyrodniczych i akceptacją dla zwiększenia powierzchni obszarów prawnie chronionych.
Paradoksalnie jednak pozytywna ocena działalności przemysłowej w gminie skutkuje brakiem poparcia dla zwiększania nakładów gminy na tę gałąź gospodarki oraz
oporem wobec pomysłu poszerzania istniejących stref przemysłowych.
Mieszkańcy, bez względu na miejsce zamieszkania, są dość jednomyślni jeśli chodzi o opinie wyrażane w odniesieniu do całej gminy, choć w przypadku działalności
przemysłowej można zauważyć pewne zróżnicowanie w zależności od położenia względem obszarów koncentracji działalności przemysłowej oraz od miejsca pracy (w gminie
lub poza).

Podsumowanie – wnioski dla władz lokalnych
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Sukces, jakim jest powstanie i rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, to
wynik wieloletniej konsekwentnej realizacji śmiałej wizji osób zarządzających gminą
w latach 1990–2010, potrafiących wykorzystać niezwykle sprzyjające warunki związane z lokalizacją gminy w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa. W tym okresie Niepołomice z prowincjonalnej gminy podmiejskiej przekształciły się jeden z najprężniej
rozwijających się ośrodków koncentracji działalności gospodarczej (głównie produkcyjnej) w południowej Polsce. Do końca 2010 roku na terenie gminy pojawiło się blisko
60 nowych firm, zarówno zagranicznych, jak i polskich, które zainwestowały w gminie
kwotę ponad 470 mln USD dały zatrudnienie 4,6 tys. osobom.

Czynniki sukcesu Niepołomic
W wyniku szczegółowych badań zidentyfikowano dziesięć podstawowych czynników, które przyczyniły się do rozwoju Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Przedstawiono je na ryc. 13.1. różnicując jednocześnie ich istotność z punktu widzenia procesów
rozwojowych w poszczególnych latach. Interpretując czynniki sukcesu Niepołomic należy pamiętać, że byłby on o wiele mniejszy lub nie byłby wcale możliwy, gdyby nie
bezpośrednia bliskość Krakowa.
1. Komunalizacja gruntów na początku lat 90-tych. Niepołomice w 1990 roku
przeprowadziły akcję masowej komunalizacji nieruchomości państwowych.
1200 z 1500 (80%) pierwszych wniosków o komunalizację nieruchomości złożonych u wojewody małopolskiego przygotowała gmina Niepołomice. Przejęty w ten sposób majątek stał się jednym z filarów rozwoju gminy, umożliwiając
m.in. skuteczną politykę proinwestycyjną.
2. Gospodarka gruntami, w tym zakup terenów poprzemysłowych. Gmina starała się przejmować i wykupywać nieruchomości od zakładów bankrutujących
oraz przeżywających trudności. W ten sposób udało się zapobiec dewastacji części
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3.

4.

5.

6.

majątku, a także spekulacji i niekontrolowanej fragmentaryzacji własności. Nowi
inwestorzy przybywający do Niepołomic w latach 90-tych zajmowali niemal wyłącznie tereny poprzemysłowe, w większości znajdujące się w zasobie gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W okresie dwudziestu lat
samorządności tereny inwestycyjne w Niepołomicach nie były objęte miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego w sumie jedynie przez osiem miesięcy
w 2004 roku, kiedy to ważność stracił plan miejscowy z 1993 roku. Plany z dużym
wyprzedzeniem obejmowały odpowiednimi zapisami tereny przeznaczone pod
inwestycje. Jeżeli pojawiała się konieczność zmiany planu na potrzeby konkretnego inwestora, to była ona realizowana szybko. Obowiązywanie na terenach przeznaczonych pod inwestycje aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
w wyraźny sposób wpływało na podniesienie atrakcyjności oferty gminy.
Zamek Królewski w Niepołomicach. Gmina w 1991 roku skomunalizowała
duży, renesansowy zamek królewski. Obiekt znajdujący się w złym stanie technicznym stopniowo, przez kilkanaście lat, podlegał renowacji. Od 2007 roku zamek pełni funkcje hotelowe, wystawiennicze i konferencyjne. Bardzo wysoki
standard przestrzeni wystawienniczych oraz wysoki standard centrum konferencyjnego powodują, że Niepołomice stają się ważnym punktem na kulturalnej oraz
kongresowo-konferencyjnej mapie Małopolski (Murzyn-Kurpisz 2010). Obecnie
zamek sam finansuje koszty swojego utrzymania i konserwacji, nie wymagając
dalszego finansowania z budżetu gminy. Jego znaczenie i wpływ na rozwój zarówno gospodarczy, jak i społeczno-kulturalny gminy stale rośnie. Wokół zamku,
z dużą dbałością o jakość, powstały atrakcyjne przestrzenie publiczne.
Rozbudowa infrastruktury technicznej. Władze Niepołomic bardzo wcześnie, bo już na początku lat 90-tych, dostrzegły zasadnicze znaczenie dobrej
infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi i in.) w procesie pozyskiwania nowych inwestorów. Ta oczywista dzisiaj konstatacja w początkowym
okresie transformacji okazała się bardzo innowacyjna – ówcześnie większość
gmin oczekiwała od nowych inwestorów nakładów przeznaczonych na realizację potrzeb lokalnej społeczności (np. budowa dróg, kanalizacji itp.). Przejęcie
przez gminę oczyszczalni ścieków po likwidowanych Krakowskich Zakładach
Drobiowych było warunkiem sine qua non przyciągnięcia rozlewni Coca-Coli
już w 1992 roku. Dalsza rozbudowa infrastruktury, w tym nowa droga pełniąca
funkcje obwodnicy miasta i strefy przemysłowej (ul. Wimmera), otworzyła tereny inwestycyjne dla montowni ciężarówek MAN Trucks.
Włączenie się gminy w przekształcenia i restrukturyzację niepołomickich
przedsiębiorstw. Samorząd aktywnie włączał się w restrukturyzację przedsiębiorstw przeżywających trudności w pierwszych latach transformacji. Wsparł restrukturyzację lokalnej firmy Motoruch oraz GS Samopomoc Chłopska, wykupując zbędne grunty. Wziął również czynny udział w restrukturyzacji majątku zakładów drobiarskich, angażując się kapitałowo w takie przedsięwzięcia, jak rozlewnia
napojów (Buzzard Trade), pralnia oraz zakład uboju drobiu (spółka z hodowcami
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drobiu), jednocześnie komunalizując zakładową oczyszczalnię ścieków i hotel robotniczy. Wiele z tych podmiotów przetrwało trudny okres restrukturyzacji i obecnie z sukcesami korzysta ze skutków rozwoju gospodarczego gminy.
Rozbudowa partnerstw. W latach 90-tych większość odpowiedzialności za
przygotowywanie ofert, ich promowanie oraz obsługę inwestorów wziął na siebie samorząd lokalny. Po roku 2000, w celu zwiększenia skali działania oraz
tempa napływu inwestorów, a także w sytuacji stopniowego wyczerpywania
się skuteczności dotychczasowych metod działania – w proces pozyskiwania
inwestorów zaczęto angażować coraz liczniejszą grupę partnerów. Promocję
gminy zaczęła wspierać Polska Agencja Informacji i Promocji, tereny inwestycyjne wyznaczono na gruntach należących do właścicieli prywatnych, a w ich
wykup zaangażowała się spółka samorządu wojewódzkiego Małopolskie Parki
Przemysłowe, Część terenów inwestycyjnych objęto zwolnieniami od podatków w ramach SSE Krakowski Park Technologiczny. Władze lokalne coraz
poważniej angażowały się natomiast w rolę doradcy wspierającego relacje między inwestorami a różnymi instytucjami.
Wysoka pozycja burmistrza Stanisława Kracika na regionalnej i krajowej scenie politycznej. Pełniąc nieprzerwanie przez dziewiętnaście lat funkcję
burmistrza Stanisław Kracik stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych
samorządowców w kraju. Od 1993 do 2001 roku był także posłem na Sejm.
Jego osobista pozycja była dla wielu inwestorów swoistą gwarancją wsparcia
w procesie inwestycyjnym.
Investatur. Pojawienie się w danym miejscu dużych i znanych inwestorów jest dla
wielu firm informacją o wysokiej jakości danej lokalizacji. Fakt zainwestowana w danym miejscu przez poważne międzynarodowe koncerny nadaje mu pewną szczególną „pieczęć”, którą nazwano Investatur – „można inwestować”. W Niepołomicach
przyciąganie nowych inwestorów zagranicznych rozpoczęto w 1992 roku wraz z pojawieniem się najbardziej znanej marki na świecie – Coca-Coli. Potwierdzeniem wysokiej atrakcyjności gminy była lokalizacja w 2005 roku montowni MAN Trucks –
jednego z najbardziej znanych producentów samochodów ciężarowych w Europie.
Promocja proinwestycyjna gminy oraz prorozwojowa postawa mieszkańców.
W okresie dwudziestu lat samorządności Niepołomice konsekwentnie budowały
wizerunek gminy przyjaznej inwestorom. Stosowano liczne narzędzia promocji
pośredniej, wykorzystując naturalne zainteresowanie mediów innowacyjnym sposobem zarządzania gminą. Skutecznym narzędziem promocji bezpośredniej okazały się kontakty urzędników gminnych z przedstawicielami inwestorów poszukujących lokalizacji dla swojej działalności. Wsparciem w działaniach promocyjnych
była prorozwojowa postawa mieszkańców. Władze lokalne potrafiły umiejętnie
przekonywać lokalną społeczność, która utożsamiała się z celami rozwojowymi
gminy. Przejawem takiej postawy była m.in. duża skłonność do sprzedaży działek
pod nowe inwestycje, akceptacja uciążliwości związanych z procesami inwestycyjnymi czy skłonność do płacenia wysokich podatków od nieruchomości.
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Rozbudowa partnerstw: MPP, SSE KPT, PAIiIZ, właściciele nieruchomości

Komunalizacja gruntów
państwowych

2000

2005

Ryc. 13.1. Podstawowe czynniki wzmacniające rozwój stref inwestycyjnych w Niepołomicach.
źródło: opracowanie własne.
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Gospodarka gruntami, w tym zakupy terenów poprzemysłowych

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych

Zamek Królewski w Niepołomicach: centrum hotelowe, konferencyjne, wystawiennicze

Rozbudowa infrastruktury technicznej: oczyszczalnie ścieków, drogi, wodociągi i in.
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Wysoka pozycja burmistrza Stanisława Kracika na regionalnej i krajowej scenie politycznej.
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Wnioski dla polskich miast
Na podstawie niepołomickich doświadczeń sformułowano ogólniejsze wnioski,
możliwe do wykorzystania przez polskie miasta starające się pozyskiwać nowych inwestorów.
1. Nakłady inwestycyjne polskich i zagranicznych firm. Niepołomicka Strefa
Inwestycyjna należy do najstarszych i największych tego typu obszarów koncentracji
nowej działalności gospodarczej w Polsce. Większość zainwestowanego w strefie kapitału – 358 z 470 mln USD – jest pochodzenia zagranicznego. Firmy z udziałem kapitału
zagranicznego są odpowiedzialne za utworzenie 2,5 tys. spośród wszystkich 4,6 tys.
nowych miejsc pracy utworzonych w niepołomickiej strefie. Nakłady przeznaczone na
utworzenie jednego miejsca pracy przez inwestorów zagranicznych wyniosły 143 tys.
USD, a przez inwestorów z kapitałem polskim – 53 tys. USD.
Wnioski dla polskich miast
Zrównoważony napływ inwestorów wymaga otwarcia zarówno na kapitał polski, jak i zagraniczny. Inwestorzy zagraniczni często uwiarygodniają gminę i stanowią dowód sprawności
władz lokalnych, wnosząc również nowe technologie i kulturę pracy. Polscy przedsiębiorcy
także mogą tworzyć wartościowe i trwałe miejsca pracy. Nakłady na utworzenie jednego miejsca pracy w polskiej firmie są często mniejsze niż w firmach zagranicznych.

2. Efekty mnożnikowe. Na każdych 100 pracujących w firmach działających
w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej przypada 68 dodatkowych miejsc pracy w Polsce (krajowy efekt mnożnikowy) i 46 na obszarze województwa małopolskiego (regionalny efekt mnożnikowy). W sumie zakłady zlokalizowane w Niepołomickiej Strefie
Inwestycyjnej są źródłem dodatkowych 3151 miejsc pracy w Polsce i 2149 w województwie małopolskim. Wielkość tych efektów mnożnikowych jest, jak na warunki polskie, wysoka – wyższa niż obliczona dla przemysłu samochodowego w województwie
śląskim oraz dla firm działających w SSE w Mielcu.
Wnioski dla polskich miast
Lokalizacja w gminie nowego inwestora powoduje powstanie nowych miejsc pracy także
w jej otoczeniu (usługodawcy i poddostawcy nowej firmy oraz usługi dla ludności). Jedno
nowe miejsce pracy utworzone w strefie inwestycyjnej o charakterze przemysłowym przyczynia się do powstania od 0,3 do 0,5 nowego miejsca pracy w skali regionu (województwa).
W zależności od wielkości ośrodka jedno nowe miejsce pracy może powodować powstanie od
0,1 do 0,3 nowego miejsca pracy w gminie.

3. Dywersyfikacja typów działalności gospodarczej. Od początku lat 90-tych
Niepołomice starały się przygotowywać profesjonalne i atrakcyjne oferty inwestycyjne,
które przedstawiano wszystkim zainteresowanym bez szczególnych ograniczeń i prefe-
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rencji branżowych. W rezultacie w gminie rozwinęły się firmy prowadzące działalność
w licznych, luźno powiązanych z sobą branżach: spożywczej, samochodowej, recyclingu, metalowej, produkcji opakowań, karmy dla zwierząt, stolarki okiennej; powstały
także hurtownie, baza logistyczna i in.
Wnioski dla polskich miast
Na przygotowywane przez samorządy lokalne oferty inwestycyjne odpowiadają przedsiębiorcy z różnych branż, często trudnych do przewidzenia na etapie opracowywania oferty. Ograniczenie oferty do wybranych branż może skutkować utrudnieniem napływu kapitału do gminy.
Pozytywnym skutkiem zróżnicowania branżowego firm lokujących się w gminach jest zwiększona odporność lokalnej gospodarki na przebieg zjawisk kryzysowych w poszczególnych
branżach, a także widoczne zróżnicowanie zakorzenienia działających tam przedsiębiorstw.

4. Klastry. Funkcjonowanie wielu zróżnicowanych przedsiębiorstw nie pozwoliło
dotychczas na wykształcenie się w Niepołomicach jakiejkolwiek koncentracji powiązanych ze sobą działalności (klastra). Rozwój gospodarczy gminy nie doprowadził do
koncentracji konkurencyjnych firm w sektorach związanych z sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę (Porter 1990). W strefie istnieją
i rozwijają się liczne powiązania między przedsiębiorcami. Nawet duże firmy zagraniczne korzystają z lokalnych i regionalnych dostawców oraz usługodawców. Są to jednak
w sumie pojedyncze relacje biznesowe, nie wskazujące na powstawanie klastra.
Wnioski dla polskich miast
W polskich warunkach w praktyce niezmiernie trudne okazuje się przyciąganie firm działających w jednej, lub kilku powiązanych z sobą branżach. Stosunkowo powoli rozwijają się także
lokalne sieci poddostawców i usługodawców. W rezultacie animowanie tworzenia klastrów
w skali poszczególnych miast i gmin jest zadaniem trudnym, długotrwałym i zalecanym jedynie w przypadku istnienia silnych i wyraźnie widocznych tradycji w zakresie jakiegoś typu
działalności na danym terenie.

5. Zakorzenienie i trwałość inwestycji. Najważniejsze i największe firmy działające w Niepołomicach to jednocześnie podmioty stosunkowo mocno zakorzenione
lokalnie, o małym lub średnim ryzyku relokacji. Dziesięć firm o najniższej trwałości inwestycji koncentruje jedynie około 500 miejsc pracy, z kolei pierwsza dziesiątka najsilniej zakorzenionych zakładów niepołomickich odpowiada za zatrudnienie ponad 1,5 tys.
osób. Oznacza to, że najważniejsze i największe firmy działające w Niepołomicach to
jednocześnie inwestycje stosunkowo trwałe, mocno zakorzenione lokalnie. Likwidacja
nawet kilku większych firm nie powinna nieodwracalnie zachwiać lokalną gospodarką.
Szczególnie mocno zakorzenione są przedsiębiorstwa z kapitałem polskim.
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Wnioski dla polskich miast
Trwałość inwestycji i ich zakorzenienie jest istotnym elementem szeroko pojętego sukcesu w działaniach proinwestycyjnych gmin. Przedsięwzięcia o znacznym stopniu zakorzenienia, długo działające w danym miejscu, pozwalają m.in. na otrzymanie zwrotu kosztów poniesionych na przyciągnięcie inwestora, zapewniają stabilne miejsca pracy. Umożliwiają również rozwój sieci lokalnych
i regionalnych kooperantów. Szczególne preferencje dla trwałych i stabilnych inwestycji nie muszą
wykluczać jednak otwarcia gminy na przedsięwzięcia bardziej labilne, które także dają nowe miejsca pracy, zapewniają przychody z podatków i generują efekty mnożnikowe. Ostatecznie ocena
trwałości inwestycji jest tylko szacowaniem ryzyka relokacji. W praktyce firmy teoretycznie słabo
zakorzenione mogą się przez wiele lat dobrze rozwijać w danym miejscu i odwrotnie.

6. Podatek od nieruchomości. Od kiedy Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku umożliwiła samorządom gminnym samodzielne decydowanie o wysokości stawek, niepołomiccy radni zazwyczaj uchwalali najwyższe lub zbliżone do najwyższych stawki podatku od nieruchomości. Wysokimi podatkami obciążano zarówno
grunty, jak i nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także budynki mieszkalne. Wysokie stawki podatków od nieruchomości i brak zwolnień
podatkowych w praktyce nie okazały się barierą w procesie pozyskiwania inwestorów.
Wnioski dla polskich miast
Podatek od nieruchomości nie wpływa znacząco na bilanse większości przedsiębiorstw (poza
niektórymi, wyjątkowo terenochłonnymi przedsięwzięciami). Najczęściej obciążenia z tego
tytułu to dla przedsiębiorstw kwoty stosunkowo niewielkie, na poziomie ułamków procenta
obrotów. Dla samorządu lokalnego pozyskane z tego podatku środki mogą stanowić podstawę do prowadzenia aktywnego programu inwestycyjnego i szerzej – rozwoju. Jak pokazały
doświadczenia Niepołomic – jest możliwe jednoczesne stosowanie maksymalnych stawek podatków od nieruchomości przy zachowaniu wysokiego poziomu atrakcyjności inwestycyjnej
i w konsekwencji przyciąganie wielu nowych inwestorów.

7. Dojazdy do pracy. Znaczną część spośród 4,6 tys. nowych miejsc pracy powstałych
w niepołomickich firmach po 1990 roku zajmują osoby dojeżdżające spoza terenu gminy,
co – w obliczu stosunkowo niewielkiego, lokalnego rynku pracy – jest jedynym możliwym
sposobem stałego rozwijania nowych firm. Z terenu gminy pochodzi nieco ponad 24% pracowników firm działających w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. Najwięcej miejsc pracy
zajmują mieszkańcy Krakowa – ponad 40%.
Wnioski dla polskich miast
Najważniejszą korzyścią wynikającą z przyciągania do gmin nowych inwestorów jest – w opiniach
władz lokalnych – zmniejszenie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy (Domański 1999,
Dziemianowicz 2008). Dla społeczności lokalnych nowe miejsca pracy uzasadniają wydatki i wysiłek ponoszony na przygotowywanie atrakcyjnych ofert inwestycyjnych. Z uwagi na ograniczony
potencjał lokalnych rynków pracy należy się jednak spodziewać, że znaczna część nowych stanowisk (nawet 75%, jak w przypadku Niepołomic) jest zajmowana przez osoby spoza terenu gminy.
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8. Presja na środowisko naturalne. Rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, ze względu na skalę zachodzących procesów wiąże się pewnym negatywnym
wpływem na środowisko przyrodnicze w gminie. Należy jednak zaznaczyć, że w stosunku do liczby i wielkości nowych inwestycji presja ta nie jest szczególnie widoczna.
Rozwojowi nowych firm towarzyszyło w Niepołomicach zamykanie przedsiębiorstw
starszych, powstałych w okresie PRL, które negatywnie oddziaływały na środowisko
(w szczególności garbarni oraz Krakowskich Zakładów Drobiowych). Firmy rozpoczynające działalność w Niepołomicach to w większości zakłady nowoczesne, spełniające
aktualnie obowiązujące, surowe normy środowiskowe i reprezentujące głównie mierze
mało uciążliwy dla środowiska przemysł i usługi.
Wnioski dla polskich miast
Nowe inwestycje to – z uwagi na obecnie dostępne technologie i obowiązujące normy – najczęściej przedsięwzięcia oddziaływujące na środowisko w niedużym stopniu, nierzadko ograniczającym się do działki inwestycyjnej i jej bezpośredniego otoczenia. Kontrowersje może
czasami budzić oddziaływanie, które nie znalazło dotąd odpowiedniego zainteresowania
ustawodawcy, jak np. kwestie związane z odorami. Inwestycje typu brownfield, powstające
w obiektach i na terenach pozostałych po zakończeniu wcześniejszej działalności, są zazwyczaj łatwo akceptowane przez lokalne społeczności, a ich negatywne oddziaływanie na środowisko jest zazwyczaj radykalnie słabsze niż poprzedniej działalności. W wielu miejscach
poważnym problemem może być natomiast zwiększony ruch samochodowy, zwłaszcza samochodów ciężarowych.

9. Postawy mieszkańców w stosunku do uprzemysłowienia gminy. Mieszkańców gminy Niepołomice cechuje zarówno pozytywna postawa wobec zjawiska uprzemysłowienia jako takiego, jak i wobec uprzemysłowienia własnej gminy i miejscowości. Mieszkańcy postrzegają rozwój działalności przemysłowej i lokalizację kolejnych
inwestycji nie tylko w kategoriach poprawy lokalnego rynku pracy, ale również jako
ważny czynnik prowadzący do rozwoju gospodarczego całej gminy oraz istotny element
budujący markę gminy na zewnątrz, tworzący jej pozytywny wizerunek.
Wnioski dla polskich miast
Nowe inwestycje zasadniczo są przyjmowane pozytywnie przez lokalne społeczności, o ile
nie powodują szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Najpoważniejszą zaletą dla lokalnej społeczności są nowe miejsca pracy oraz duma z rozwoju swojej małej ojczyzny.

10. Cykl życia strefy inwestycyjnej. Rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej
można podzielić na cztery zasadnicze etapy:
– Etap I. Lata 1990–1994. Okres upadku wielu państwowych przedsiębiorstw,
rozwoju pojedynczych, niewielkich prywatnych firm produkcyjnych, czas
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szybkiego wzrostu bezrobocia w gminie. Okres ten zamyka otwarcie pierwszej
dużej i bardzo prestiżowej inwestycji – zakładu produkcji Coca-Coli.
Etap II. Lata 1995–1999. Okres napływu do gminy nowych inwestorów, którzy
lokalizowali się niemal wyłącznie na terenach poprzemysłowych (brownfield),
znajdujących się w większości w zasobach gminy. W tym okresie w Niepołomicach lokowały się głównie firmy produkcyjne, choć ten etap zamyka rozpoczęcie działalności przez klub golfowy w 1999 roku.
Etap III. Lata 2000–2005. Czas, na który przypada wiele nowych, dużych inwestycji przemysłowych na terenie całej gminy, w tym pojawienie się największego aktualnie pracodawcy w gminie, firmy Oknoplast-Kraków. Równolegle
do tych procesów staje się zauważalna intensyfikacja prowadzonej działalności
przez firmy obecne w strefie inwestycyjnej już w latach 90-tych.
Etap IV. Lata po 2005 roku. Wzmożony napływ inwestorów na nowe tereny
inwestycyjne (greenfield). Od 2001 roku gmina przygotowywała się do przyjęcia nowej wielkiej inwestycji. Starania te zakończyły się decyzją firmy MAN
Trucks o budowie w Niepołomicach zakładu montażu samochodów ciężarowych w 2005 roku. Wraz z tą inwestycją działania proinwestycyjne w gminie
zaczęły być wspierane przez SSE Krakowski Park Technologiczny oraz Małopolskie Parki Przemysłowe – spółkę samorządu regionalnego. W tym okresie
w gminie lokowało i rozwijało się coraz więcej firm prowadzących, przynajmniej częściowo, działalność o charakterze usługowym.

Wnioski dla polskich miast
Rozwój stref inwestycyjnych to proces długotrwały, znacznie wykraczający poza jedną kadencję samorządu lokalnego. Od pomysłu na utworzenie takiej strefy do przyciągnięcia pierwszego inwestora mija zazwyczaj 3–4 lata, dynamiczny rozwój strefy to już perspektywa 6–8 letnia. Z kolei procesy intensyfikacji wykorzystania przez nowe firmy lokalnych zasobów rynku
pracy oraz włączania lokalnych firm usługowych w ich sieci kooperantów stają się wyraźnie
widoczne w okresie – w przypadku niedużych ośrodków osadniczych – nierzadko przekraczającym jedno dziesięciolecie. Z czasem możliwe się staje przyciąganie coraz poważniejszych
inwestorów oraz rozbudowa sieci współpracy z coraz większą liczbą partnerów .

11.Rozwój usług. Nowe firmy lokowane w Niepołomicach po 1990 roku to w znaczącej większości przedsiębiorstwa produkcyjne. Od kilku lat daje się jednak zaobserwować – na razie w ograniczonej jeszcze skali – rozwój działalności usługowych. Istniejące zakłady produkcyjne rozwijają działy handlowe, projektowe, zaopatrzeniowe
i logistyczne. Na potrzeby tych przedsiębiorstw powstają i rozwijają się w gminie firmy
ochroniarskie, gastronomiczne, hotelarskie czy zajmujące się utrzymaniem linii technologicznych. Stopniowo lokują się w gminie także firmy prowadzące działalność usługową o charakterze egzogenicznym, na potrzeby Krakowa, Małopolski, a nawet Polski południowej (hurtownie, logistyka i usługi kurierskie, informatyka, projektowanie). Wraz
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ze wzrostem liczby i zamożności ludności Niepołomic rozwijają się także usługi dla
mieszkańców.
Wnioski dla polskich miast
Niektóre działalności usługowe coraz chętniej lokują się w okolicach wielkich miast. Prawdopodobnie w najbliższych latach, wzorem miast zachodnioeuropejskich i północnoamerykańskich, proces ten będzie się nasilał i coraz więcej firm usługowych będzie poszukiwało
miejsca dla swojej działalności w ośrodkach zlokalizowanych poza granicami metropolii, ale
w obszarze metropolitalnym.

12.
Możliwości wykorzystania kolejnych szans rozwojowych. Gmina może
dla dalszego rozwoju wykorzystać kilka atutów, które dotychczas nie stanowiły o jej
atrakcyjności. Istniejąca sieć torowisk PKP może zostać wykorzystana do włączenia
Niepołomic w sieć kolei aglomeracyjnej, radykalnie skracając czas potrzebny na dotarcie do centrum Krakowa. Gmina nie stała się jeszcze miejscem masowej suburbanizacji,
tak jak to miało miejsce w nieodległej Wieliczce. Odpowiednie przygotowanie się na
zwiększony napływ mieszkańców i sterowanie rozwojem budownictwa mieszkaniowego
mogą się stać podstawą do dalszego rozwoju Niepołomic, przekształcając je docelowo
w miasto-satelitę Krakowa z liczbą ludności porównywalną do miasta Wieliczki (około
20 tys. osób w mieście i kolejne 20 tys. osób w wiejskich obszarach Niepołomic).
Wnioski dla polskich miast
Napływ nowych inwestycji przyczynia się do przemian społecznych, gospodarczych i przestrzennych miast. Obok różnego rodzaju trudności przemiany te mogą otwierać także nowe
perspektywy rozwoju, które odpowiednio szybko identyfikowane i wykorzystane mogą stanowić podstawę do dalszego rozwoju. Takimi przykładami może być włączenie miasta do sieci
połączeń kolei aglomeracyjnej w wyniku powstania licznych nowych miejsc pracy, wzrost
atrakcyjności mieszkaniowej i napływ młodych i stosunkowo zamożnych mieszkańców czy
rozwój sektora usług turystycznych.

13.
Obszary metropolitalne – konkurencja i współpraca. Miasta krawędziowe leżące w pobliżu dużych metropolii w coraz większym stopniu są włączane w różnego rodzaju powiązania. Stają się już nie tylko zapleczem mieszkaniowym czy rekreacyjnym ośrodków centralnych. Ze względu na naturalne procesy wzrostu kosztów terenów
inwestycyjnych oraz wyczerpywania się ich w największych ośrodkach działalności
przemysłowe, magazynowo-składowe, a coraz częściej także usługowe są wypychane
w kierunku bezpośredniego zaplecza miasta centralnego. Funkcje te są przejmowane
przez miasta krawędziowe, konkurujące między sobą w zakresie pozyskiwania nowych
inwestycji. Na te dobrze opisane w literaturze procesy nakłada się nowe zjawisko, szczególnie widoczne w przypadku Niepołomic – relokacja działalności w obrębie obszaru
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metropolitalnego, będąca formą optymalizacji decyzji lokalizacyjnych podjętych przez
przedsiębiorstwa w latach 90-tych.
Dwudziestoletni okres rozwoju gminy Niepołomice pokazuje, że koniecznością
staje się kwestia monitorowania i planowania rozwoju gospodarczego na poziomie obszarów metropolitalnych. Bez takiej współpracy wykorzystanie szans rozwojowych wykreowanych w lokalnych ośrodkach wzrostu będzie niepełne. Uregulowania wymagają
kwestie m.in.:
– organizacji systemu transportu publicznego, który – przy skali dojazdów do
pracy z ośrodka centralnego aglomeracji sięgającej, jak pokazały przeprowadzone w Niepołomicach badania, poziomu nawet 40% – może generować znaczące, bo liczone w tysiącach osób dziennie, potoki ruchu osobowego.
– monitoringu rozwoju stref inwestycyjnych w celu poprawy obsługi inwestorów
na poziomie obszarów metropolitalnych (aglomeracji) oraz koordynacji kierunków rozwoju infrastruktury technicznej.
– ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu, a także wspólnego zarządzania zasobami środowiskowymi (np. zasobami wodnymi).
Wnioski dla polskich miast
Ośrodki centralne największych aglomeracji miejskich powinny aktywnie wspierać procesy specjalizacji mniejszych ośrodków krawędziowych w zakresie rozwoju funkcji przemysłowych, magazynowo-składowych i usługowych. Taka współpraca może przyczynić się do
uwolnienia znaczącej części już zagospodarowanych terenów pod nowe inwestycje, odpowiadające potrzebom metropolii. W obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego są coraz
bardziej zauważalne procesy relokacji przedsiębiorstw z miasta centralnego do miast krawędziowych.
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Załącznik 1. Podstawowe informacje o firmach funkcjonujących na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.
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FMB Antrax Paweł
Cięciwa – Zakład
Produkcyjny

n-Vision Sp. z o.o.

Eko-Fol J.T.Ł. Bugaj
S.J.

Spółdzielnia Kółek
Rolniczych w Woli
Batorskiej

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

30

22

12

24

28

30*

30

36

37

43

57

71

80

92

95

3,0

8,6

4,2

b.d.

1,5

4,9*

16,2

0,5

19,3

2,3

5,0

82,2

10,3

97,4

4,00

2,7

9,8

4,9

b.d.

20,6

7*

3,5

1,7

62,1

9,1

4,7

78,2

31,6

114,8

21,3

1975

2002

2008

2008

1994

2004/2007

2006

1948

2006

1990

2008

2007

2000

2007

2006

0161

3832

3832

3101

2041

3822

3312

2511

2920

2931

2312

2016

1011

1092

4321

polski

polski

polski

polski

polski

polski

polski

polski

niemiecki

polski

polski

Polynt

szwajcarski/
włoski

produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła

produkcja nienasyconych żywic poliestrowych

produkcja mięsa i wyrobów mięsnych; handel hurtowy i detaliczny
mięsem, wyrobami mięsnymi oraz artykułami spożywczymi
i chemicznymi

produkcja karmy dla zwierząt domowych

produkcja ogrzewaczy akumulacyjnych, konwekcyjnych, grzałek,
nagrzewnic, rozdzielnic, instalacji elektrycznych;

spółdzielcy

rodzina Bugajów

Dariusz Ulfig

wydobycie kruszywa (piasku, żwiru, pospółki), sprzedaż paliw,
wynajem hal produkcyjnych, hotelarstwo

recykling tworzyw sztucznych; produkcja folii budowlanych
i ogrodniczych

recycling, przetwórstwo odpadów

produkcja mebli biurowych

produkcja kosmetyków, w tym: mydeł naturlanych, olejków
kąpielowych i in.

Zdzisław
Kosieniak
(50%), Zbigniew
Dobrowolski
(50%)
osoby fizyczne

galwanizernia, przetwarzanie odpadów niebezpiecznych

budowa urządzeń do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych
drogowych, maszyn do wykonywania nawierzchni drogowych,
maszyn pomocniczych do robót drogowych, maszyn do przerobu
zerwanych nawierzchni drogowych

produkcja mebli ogrodowych metalowych, sejfów bankowych, syren
alarmowych

produkcja układów hydraulicznych i naczep

Ryszard Nycz

Alpha PZ

osoby fizyczne

Franz Xaver
Meiller
Fahrzeug Und
Maschinenfabrik

rodzina Hajduków produkcja i sprzedaż lamp samochodowych

Bogdan
Pawłowski

Zimbo
International

Mars Inc.

rodzina
Kołomyjskich

niemiecki

amerykański

polski
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38

General Beton Polska
Niepołomice
Sp. z o.o.

Niepołomice

Niepołomice

Niepołomice

Hormann Service
Polska Sp. z o.o.

Premier MSS

Polimex-Mostostal
S.A.

ACP Polska Sp.
z o.o.**

33

34

35

36

37

38

Niepołomice

Niepołomice

Niepołomice

Niepołomice

Olimar Sp. z o.o.

Zakład Produkcji
Gumowej JSF

Auto Serrwis
Tomasz i Krzysztof
Termanowscy s.c.

PPHU Wigo
J. Brzeicki M.
Głuszkiewicz Sp. j.

40

41

42

43

Niepołomice

Woodward Governor
Poland Sp. z o.o.

39

inwestycje zrealizowane w latach 2009–2010

suma

8

Niepołomice

DHL Express
(Poland) Sp. z o.o.

32

Niepołomice

190

Niepołomice

RL-Promitor Sp.
z o.o.

31

-

20

8

(10)

(35)

(64)

4367

5

8

76

-

Niepołomice

Calamus Rotan Sp.
z o.o.

30

-

Niepołomice

Zakłady
Budowy Maszyn
i Aparatury im. L.
Zieleniewskiego
w Krakowie S. A.

15

Niepołomice

Clif Sp. z o.o.

8

29

Niepołomice

Cembet Stachnik
Sp. j.

28

8,0

0,8

b.d.

1,2

2,1

1242

3,3

1,0

b.d.

b.d.

1,5

-

21,4

4,0

13,7

2,9

1,8

-

b.d.

(1,5)

(4,5)

(19,0)

5774

-

b.d.

b.d.

b.d.

1,0

b.d.

0,4

-

6,5

4,3

9,1

2009

2010

2009

2010

2010

2007

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2006

4633

4520

2219

2229

3320

2932

4120

8121

3312

2663

4941

6810

4647

2813

3821

2663

Wolfram

Konstanty Zofia

rodzina
Stachników

polski

Polski

polski

polski

amerykański

Jerzy Brzezicki,
Marek
Głuszkiewicz

rodzina
Termanowskich

rodzina Flaków

rodzina Pawelów

Woodward Inc.

Voith-Gruppe

hurtownia produktów nabiałowych

stacja obsługi pojazdów, myjnia

produkcja uszczelek i wyrobów gumowych

produkcja regranulatu, folii i worków sanitarnych

projektowanie, wytwarzanie i utrzymanie systemów oraz
podzespołów sterujących dla silników lotniczych i przemysłowych,
turbin i innych urządzeń wytwarzających energię

produkcja felg samochodowych oraz systemów i komponentów
metalowych pojazdów samochodowych, montaż zespołów
konstrukcyjnych kół,

produkcja mieszanek bitumicznych

międzynarodowy
niemiecki

sprzątanie obiektów przemysłowych

Voith-Gruppe

utrzymanie ruchu, montaż kół

produkcja mieszanek betonowych

transport przesyłek kurierskich

instytucje
finansowe, w tym
OFE

Voith-Gruppe

Gruppo Tonon

Deutsche Post
International

wynajem budynków i hal

sprzedaż mebli rattanowych

produkcja sprężarek, wentylatorów

unieszkodliwianie i transport odpadów niebezpiecznych

produkcja mieszanek betonowych

niemiecki

niemiecki

włoski

niemiecki

niemiecki

RL-Promitor
Holding

cypryjski/
Pufcanto Invest
indonezyjski^ Limited

polski

polski

polski
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Niepołomice

Niepołomice

Niepołomice

Ascomp S.A.

FCA Sp. z o.o.

Food Care Sp. z o.o.

Hampol – Marek
Burliga S.j.

Kolporter-Service –
Oddział Krakowski
FMCG

46

47

48

49

50

Niepołomice

Niepołomice

Niepołomice

Niepołomice

TPMS Polska Sp.
z o.o.

Spółdzielnia Pracy
Erdal

Kreisler Polska Sp.
z o.o.

52

53

53

-

(6,2)
8,0

216

0,3

1,4

0,2

57,1

b.d.

4,1

12,9

6,7

0,4

4,4

16,6

(80)

(20)

(53)

63

300

b.d.

-

65

37

30,0

30

35,4

(7,7)

(0,9)

(15,9)

(10,9)

110,5

b.d.

-

-

32,7

15,5

18,1

19,2

2011

2011

2011

2011

2007

2009

2009

2009

2007

2008

2009

3030

2041

1721

4321

4711

4690

1107

1820

6209

4638

2361

amerykański

polski

polski

niemiecki

polski

polski

polski

polski

polski

polski

irlandzki

produkcja środków czyszczących, past do obuwia i podłóg
produkcja komponentów dla przemysłu lotniczego oraz turbin
gazowych generatorów energii elektrycznej

osoby prywatne

produkcja opakowań z paieru, tektury tektury, tworzyw sztucznych,
oraz elementów wypełniających drewnianych i z tworzyw
sztucznych

Anna
Węglarczyk,
Kamila Gradus

Kreisler
Manufacturing
Corporation

zakład konfekcjonowania rozdzielni elektrycznych i aparatury
kontrolno-pomiarowej

Schubert
Elektroanlagen
GMBH

magazyn wyrobów FCMG

rozlewnia napojów, w tym tzw. energetycznych

Wiesław
Włodarski

Krzysztof Klicki
(70,97%),
Kolporter
E-Biznes S.A.

produkcja i sprzedaż produktów światłowodowych
(pigtaile i patchcordy), dystrybucja sprzętu dla sieci LAN,
okablowania strukturalnego i innego sprzętu dla instalatorów
telekomunikacyjnych

rodzina
Szymowskich

hurtownia spożywcza, w tym napojów

instalowanie, naprawy i konserwacje sieci telekomunikacyjnych

rodzina
Szymowskich

rodzina Burligów

hurtownia wyrobów rybnych

produkcja kostki brukowej i galanterii betonowej (krawężniki,
gazony i in.)

rodzina
Dzięgielów

Cement
Roadstone
Holding (CRH)

(20) – wartości dla zakładu lub firmy w miejscu aktualnie prowadzonej przez nią, poza gminą Niepołomice, działalności.
b.d. – brak danych
- zjawisko nie występuje
* szacunek własny
** inwestycja wstrzymana
^ obecny w pierwszej połowie roku 2008
źródło: opracowanie własne.

suma

Niepołomice

Elektro-Schubert Sp.
z o.o.

51

Inwestycje w trakcie realizacji w roku 2010

suma

Niepołomice

Zakład Handlu Big
Fisch I.T. Dzięgiel
Sp. j.

45

Niepołomice

Niepołomice

Bazaltex-Polbruk Sp.
z o.o.

44

206
Załączniki

Kluczewo

Kleszczów

Jelenia Góra
Tomaszowo

Bydgoszcz

7

8

9
10

11

Płock

Legnica

16

17

Legnica

Płock

Buk

Środa Śląska

Bytom

Świętochłowice

Bydgoszcz

Stargard
Szczeciński
Bełchatów/
Kleszczów/Kluki
Jelenia Góra
Żagań

Goleniów

Puławy
Kutno
Niepołomice
Stargard
Szczeciński
Ujazd

gmina

Legnica

Płock

poznański

średzki

Ruda Śląska/
Świętochłowice
Bytom

Bydgoszcz

Jelenia Góra
żagański

bełchatowski

stargardzki

goleniowski

strzelecki

stargardzki

puławski
kutnowski
wielicki

powiat

18 Janów Lubelski
Janów Lubelski
janowski
* bez stref skałdających się w całości z terenów SSE.
** razem z firmami działającymi w SSE.
źródło: opracowanie własne

Niepruszewo

15

14

13

12

Świętochłowice
Ruda Śląska
Bytom
Komorniki/
Święte/Juszczyn

Goleniów

6

5

4

Puławy
Kutno
Niepołomice
Stargard
Szczeciński
Ujazd

miejscowość

1
2
3

lp.

284

340
300

384

400

405

470

472

Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej

Bytomski Park Przemysłowy

700

300

200
200

1266

200

354

60

200

206

260

276

200

335

b.d.
100

2744

380

2000

120

380

pow. ogówielkość
łem [ha] zatrudnienia**
700
700
2300
500
4600

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny 281

Bydgoski Park Przemysłowy

Park Przemysłowy Nowoczesnych
Technologii
Bełchatowsko Kleszczowski Park
Przemysłowo Technologiczny
Strefa Aktywności Gospodarczej
Park Przemysłowy w Tomaszowie

Goleniowski Park Przemysłowy

Strefa Aktywności Gospodarczej

Regionalny Park Wysokich Technologii

Puławski Park Przemysłowy
Kutnowski Park Agro-Przemysłowy
Niepołomicka Strefa Inwestycyjna

nazwa

wielkopolStrefa Aktywności Gospodarczej
skie
w Niepruszewie
mazowieckie Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny
Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o.
dolnośląskie
w Legnicy
lubelskie
Strefa

dolnośląskie

śląskie

śląskie

dolnośląskie
dolnośląskie
kujawskopomorskie

łódzkie

opolskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie

pomorskie

województwo
lubelskie
łódzkie
małopolskie

Załącznik 2. Największe strefy inwestycyjne w Polsce w 2009 roku*.
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Wykaz skrótów

Wykaz skrótów:
ACP
AG
AGD
ARD
BDL
BDR
BGŻ
BIZ
CIT
CRH
DFB
DHL
DK
DW
EC
FH
FMB
FMCG
FRDL
GCI
GOP
GPR
GS
GUS
GZWP
ha
HBC
HBI
HR
IBA
IGiGP
Inc.
ING
IRM
ISO
IT
ITB
JCzWP

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(niem.) Automotive Components Penzberg
(niem.) Aktiengesellschaf (S. A.)
artykuły gospodarstwa domowego
Agricultural and Recreational Development
Bank Danych Lokalnych
Bank Danych Regionalnych
Bank Gospodarki Żywnościowej
(Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne)
(ang.) Corporate Income Tax (podatek od przedsiębiorstw)
(ang.) Cement Roadstone Holdings
Dresdner Fensterbau
Dalsey (Adrian) Larry (Hillblom) Lynn (Robert)
Droga Krajowa
Droga Wojewódzka
Elektrociepłownia
Firma Handlowa
Fabryka Mebli Biurowych
(ang.) Fast Moving Consumer Goods (dobra szybko zbywalne)
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Gminne Centrum Informacji
Górnośląski Okręg Przemysłowy
Generalny Pomiar Ruchu
Gminna Spółdzielnia
Główny Urząd Statystyczny
Główny Zbiornik Wód Podziemnych
hektar
(ang.) Hellenic Bottling Company (Coca-Cola)
Hoppenstedt Bonnier Information
(ang.) Human Resources (dział osobowy)
(ang.) Important Bird Area (ostoja ptaków)
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
(ang.) Sp. z o. o.
(hol.) Internationale Nederlanden Groep
Instytut Rozwoju Miast
(ang.) International Organization for Standardization
(ang.) Information Technology
Instytut Techniki Budowlanej
Jednolita Część Wód Podziemnych
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Kft.
–
KOM
–
KPPMB –
KPT
–
kV
–
KZD
–
LAN
–
MAN
–
MARR –
MCK
–
MGOPS –
MISTiA –
MPP
–
MSS
–
MTU
–
NFOŚiGW
NIK
–
nLV
–
NMA
NSI
OFE
OHP
OHŻ
OIP
OSM
OSO
OZW
PAIiIZ
PBP
PCV
PET
PHARE
PHS
PIT
PKP
PLN
PPH
PPMB
PRL
PSA
PUP

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(węg.) Sp. z o. o.
Krakowski Okręg Metropolitalny
Komunalne Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych
Krakowski Park Technologiczny
kilovolty
Krakowskie Zakłady Drobiarskie
Local Area Network (sieć lokalna)
(niem.) Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Młodzieżowe Centrum Kariery
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Małopolskie Parki Przemysłowe
(ang.) Manufacturing Support Services
(niem.) Motoren- und Turbinen-Union
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Najwyższa Izba Kontroli
liczba przekroczeń wartości dopuszczalnej, średniej 24-godzinnej ze stężenia substancji
Nidec Motors & Actuators (Poland)
Niepołomicka Strefa Inwestycyjna
Otwarte Fundusze Emerytalne
Ochotnicze Hufce Pracy
Ośrodek Hodowli Żubrów
Okręgowa Inspekcja Pracy
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Obszary Specjalnej Ochrony (ptaków)
obszary o znaczeniu Współnotowym
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne
polichlorek winylu
politereftalan etylenu
(ang.) Poland and Hungary: Action for the Restructuring of the Economy
Polskie Huty Stali
(ang.) Personal Income Tax (podatek od osób fizycznych)
Polskie Koleje Państwowe
Polski Nowy (Złoty)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych
Polska Rzeczpospolita Ludowa
(fr.) Peugeot Société Anonyme
Powiatowy Urząd Pracy

Wykaz skrótów
PZ
–
PZP
–
PZPR –
RCOI –
RFN
–
RKGCC –
S. A.
–
S. j.
–
SKR
–
SOO
–
Sp. z o.o. –
SSE
–
SSG
–
SW-NE –
TPMS –
UE
–
UG
–
UJ
–
UMiG –
USA
–
USD
–
WAN
–
WBU
–
WIOŚ –
WODGiK
WSK
–
ZBMiU –
ZD
–
ZJ
–
ZM
–
ZMEiSW
ZP
–
ZPH
–
ZPORR –
ZRR
–
ZWD
–
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Przedsiębiorstwo Zagraniczne
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora
Republika Federalna Niemiec
Royal Kraków Golf & Country Club
Spółka Akcyjna
Spójka jawna
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Specjalne Obszary Ochrony (siedlisk)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spójność Społeczna i Gospodarcza
południowy zachód –
północny wschód
Total Packaging Managemant Solutions
Unia Europejska
Urząd Gminy
Uniwersytet Jagielloński
Urząd Miasta i Gminy
(ang.) United States of America (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
(ang.) the United States dollar (dolar amerykański)
(ang.) Wide Area Network
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
– Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
PZL – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – Państwowe Zakłady Lotnicze
Zakłady Budowy Maszyn i Urządzeń
Zakład Drobiarski
Zakład Jajczarski
zaplecze magazynowe
– Zakłady Metalowo-Elektrotechniczne i Sprzętu Wędkarskiego
Zakład Pierzarski
Zakład Produkcji Hodowlanej
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Zakład Rozwoju Regionalnego
Zakład Wylęgu Drobiu

