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1 Ogólna charakterystyka województwa
podkarpackiego
W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe charakterystyki społeczno-gospodarcze
województwa podkarpackiego, dające tło do przedstawionej w dalszej części opracowania analizy
branż strategicznych regionu.

1.1 Położenie i warunki naturalne
Województwo podkarpackie zajmuje powierzchnię 17 846 km2, co stanowi 5,6% powierzchni Polski.
Graniczy z województwami: małopolskim (19,4 km), świętokrzyskim (8,5 km) oraz lubelskim (33,3
km), granica wschodnia i południowa województwa to jednocześnie granica państwowa - z Ukrainą
(24,9 km) oraz Słowacją (13,9 km). Według danych GUS w 2013 roku województwo zamieszkiwało
2130 tys. osób. Sieć osadniczą jednostki tworzy 50 miast (z czego 33 o liczbie ludności poniżej 10 tys.
mieszkańców) i 1676 miejscowości, w tym 159 gmin, 21 powiatów ziemskich oraz 4 powiaty grodzkie.
Główne ośrodki miejskie to Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Tarnobrzeg i Krosno.
Województwo podzielone jest na 4 podregiony – krośnieński, przemyski, rzeszowski i tarnobrzeski.
Pod względem fizyczno-geograficznym województwo podkarpackie obejmuje Roztocze, Wyżynę
Lubelską, Kotlinę Sandomierską, Pogórze Środkowobeskidzkie, Beskidy Środkowe i Lesiste oraz
Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański.
Tabela 1. Podział terytorialny woj. podkarpackiego
Podregion

krośnieński

przemyski

rzeszowski

tarnobrzeski

Powiaty
bieszczadzki
brzozowski
jasielski
krośnieński
leski
sanocki
jarosławski
lubaczowski
przemyski
przeworski
kolbuszowski
łańcucki
ropczycko-sędziszowski
rzeszowski
strzyżowski
dębicki
leżajski
mielecki

Miasto na prawach powiatu

Krosno

Przemyśl

Rzeszów

Tarnobrzeg

Strona | 7

niżański
stalowowolski
tarnobrzeski
Źródło: Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w 2012 roku. US w
Rzeszowie
Województwo podkarpackie cechuje duża różnorodność rzeźby terenu, wysoka zasobność w wody
powierzchniowe oraz surowce mineralne. Do najważniejszych elementów sieci wód
powierzchniowych zalicza się zbiorniki: Solina oraz Myczkowce na Sanie oraz Besko w Wisłoku. Na
terenie województwa wydobywa się surowce energetyczne (gaz ziemny, ropa naftowa), chemiczne
(siarka rodzima), skalne (wapienie, margle, piaski i żwiry, piaski szklarskie, surowce ilaste, gipsy,
torfy). Jednym z ważniejszych z punktu widzenia gospodarki regionu surowców są wody mineralne
o znaczeniu leczniczym (Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój, Polańczyk, Horyniec Zdrój, Latoszyn).
Odnośnie surowców energetycznych podkreślić należy, że na terenie województwa znajduje się 40%
polskich złóż gazu ziemnego, a złoże „Przemyśl” to największe złoże tego surowca w kraju.
Województwo ma dobre warunki do rozwoju infrastruktury dla energii odnawialnej – obecnie
funkcjonuje elektrownia szczytowo-pompowa w Solinie oraz 18 elektrowni wiatrowych i tyle samo
elektrowni wodnych. Podkarpacie posiada również zasoby biomasy (rzepak, drewno), która
również stanowi źródło energii. Udział energii odnawialnej w produkcji energii województwa w 2012
r. jest porównywalny z większością regionów Polski i wynosi 12,9%. Jest on większy o 2,5 punktu
procentowego od średniej krajowej. Co istotne, zwiększył się o 16 % w stosunku do sytuacji w roku
2011.
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Rysunek 1. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Obok zróżnicowanej rzeźby terenu oraz zasobów surowców mineralnych, ważną cechą województwa
podkarpackiego są zasoby przyrodnicze, które cechuje różnorodność siedlisk, występowanie
gatunków rzadkich i chronionych, a tym samym objęcie wielu obszarów ochroną prawną w ramach
2 parków narodowych (Bieszczadzki oraz Magurski – łącznie 46 741,1 ha), 94 rezerwatów przyrody
(łącznie 11 114,6 ha), 10 parków krajobrazowych (łącznie 272 786,5 ha), 13 obszarów chronionego
krajobrazu (462 930,7 ha) oraz 8 obszarów Natura 2000. Wśród rezerwatów przyrody przeważają
leśne (39 rezerwatów) oraz florystyczne (26 rezerwatów).
Krajobraz województwa – zarówno przyrodniczy jak i kulturowy – jest zróżnicowany. Z jednej strony,
dzięki zasobom środowiska, województwo jest ważnym obszarem na przyrodniczej mapie Polski,
z drugiej zaś stanowi ciekawe miejsce łączące wiele kultur i grup etnicznych.

1.2 System transportowy
Dostępność komunikacyjna w granicach kraju oraz transport międzynarodowy obsługiwany jest
autostradą A4 oraz budowaną drogą S19, a także linią kolejową E30. A4 jest najdłuższą polską
autostradą, która oprócz dobrego skomunikowania największych ośrodków miejskich południowej
Polski (Wrocław, Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów), stanowi część międzynarodowej drogi
przechodzącej przez kilka krajów, m.in. Francję, Niemcy, Ukrainę czy Rosję. Planowana droga
ekspresowa S19 będzie przebiegała przez wschodnią Polskę i zapewni połączenie Podkarpacia
z województwem lubelskim, mazowieckim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. Dużą rolę
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odgrywa również wspomniana linia kolejowa E30, która podobnie jak autostrada A4 łączy
południowe regiony Polski, zapewnia również połączenia międzynarodowe z Niemcami oraz Ukrainą.
Na terenie województwa zlokalizowane są drogowe przejścia graniczne (Korczowa-Krakowiec,
Medyka-Rawa Ruska oraz Krościenko-Chyrów) oraz centra logistyczne (PKP Cargo Medyka-Żurowica,
Stacja kolejowa LHS w Woli Baranowskiej). Sieć transportu uzupełnia 6 lotnisk cywilnych, w tym
jedno znajdujące się w europejskiej sieci transportowej TEN-T (Rzeszów-Jesionka). Transport
wewnętrzny zapewniają linie kolejowe o długości 978 km (5,5 km / 100 km2), drogi publiczne
o długości 15 630,5 km, a także komunikacja autobusowa (911 linii krajowych
i 12 międzynarodowych).
Rysunek 2. Główne szlaki transportowe województwa podkarpackiego

Źródło: Opracowanie własne

1.3 Struktura ludności
Według stanu na 2013 roku województwo podkarpackie zamieszkiwało 2130 tys. osób. Stanowiło to
5,5% populacji całego kraju. Wyraźnie mniej niż połowa ludności mieszka na obszarach
zurbanizowanych – współczynnik urbanizacji wyniósł na Podkarpaciu 41,3% i był o blisko 20 p.p.
niższy niż w Polsce. Na tle kraju województwo podkarpackie charakteryzuje się najniższym stopniem
zurbanizowania. Gęstość zaludnienia wynosi 119 osób na km2 i jest nieznacznie niższa niż średnia dla
Polski (123 osoby). Najwyższą gęstością zaludnienia charakteryzują się obszary miejskie – Rzeszów,
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Krosno i Przemyśl (powyżej 600 osób na km2). Najniższe zaludnienie jest cechą powiatów wschodnich
i południowo-wschodnich, leżących na granicy państwowej, dla których współczynnik urbanizacji nie
przekracza 40 osób na km2 (powiat lubaczowski, przemyski, sanocki, leski i bieszczadzki). Jest to
wynikiem występowania zasobów przyrodniczych pozostających pod ochroną, co uniemożliwia
rozwój sieci osadniczej.
Tabela 2. Ludność według źródła utrzymania w województwie podkarpackim w 2011 roku
Utrzymanie
praca najemna
na własny rachunek
emerytura
renta

Miasto
30,9%
4,2%
17,6%
5,0%

Wieś
25,2%
6,8%
16,5%
6,1%

Ogółem
27,6%
5,7%
17,0%
5,6%

zasiłek
na utrzymaniu

2,0%
30,1%

2,1%
36,0%

2,1%
33,6%

Źródło: Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego 2013, US Rzeszów
Pozytywnym wyróżnikiem województwa podkarpackiego jest wysoki przyrost naturalny. W 2012 roku
współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł 1,3 i był wyraźnie wyższy niż wartość dla Polski
Wschodniej oraz dla pozostałych regionów. Najwyższą wartość współczynnika zanotowano
w Rzeszowie i powiecie ropczycko-sędziszowskim (po 3,7). Jednak w Przemyślu i powiatach
lubaczowskim, niżańskim, leskim i tarnobrzeskim zaobserwowano ubytek naturalny ludności.
W strukturze wykształcenia ludności w 2012 roku dominowały osoby z wykształceniem policealnym
i średnim (30,3%). Wykształcenie wyższe posiadało 14,5% osób. Kobiety charakteryzowała
korzystniejsza struktura wykształcenia niż mężczyzn, podobnie jak mieszkańców miast w odróżnieniu
od mieszkańców obszarów wiejskich, dzięki większemu udziałowi osób z wykształceniem wyższym.
Tabela 3. Struktura wykształcenia ludności w województwie podkarpackim w 2012 roku
Wykształcenie
wyższe
policealne i średnie
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne
podstawowe

Ogółem
14,5%
30,3%
21,7%
5,5%
19,0%

Mężczyźni
12,3%
27,9%
28,0%
6,1%
17,2%

Kobiety
16,6%
32,5%
15,8%
5,1%
20,6%

Miasto
21,7%
36,2%
16,3%
4,6%
11,4

Wieś
9,3%
26,0%
25,6%
6,2%
24,5%

Źródło: Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego 2013, US Rzeszów
Perspektywicznym charakterystykom ruchu naturalnego ludności towarzyszą jednak mniej korzystne
dane migracyjne. W 2012 roku saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych na pobyt stały przyjęło
wartości ujemne, tendencja ta obserwowana jest na Podkarpaciu od wielu lat. Sytuacja analogiczna
występuje we wszystkich województwach Polski Wschodniej, jednak warto zwrócić uwagę na to, że
w województwie podkarpackim zjawisko występuje w mniejszej skali. Migracje ludności powodują
rzeczywisty ubytek ludności województwa. W 2012 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 1947
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osób. Należy jednak podkreślić, że migracje zagraniczne na pobyt stały regularnie maleją, a liczba
emigrantów jest mniejsza niż liczba osób przybywających do województwa. Dodatnim saldem
migracji na pobyt stały (zagranicznych i wewnętrznych) charakteryzują się najbardziej atrakcyjne
powiaty Podkarpacia – krośnieński, przemyski, rzeszowski i miasto Rzeszów.
Rysunek 3. Saldo migracji w województwach w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
W strukturze wieku ludności obserwuje się korzystne zjawisko większego udziału osób w wieku
przedprodukcyjnym, który wyniósł 19,5% (przy średniej na poziomie 18,7% dla Polski). Najwyższy
odsetek tej grupy wiekowej obserwuje się w powiecie ropczycko-sędziszowskim i brzozowskim.
Z ekonomicznego punktu widzenia istotną rolę pełnią osoby w wieku produkcyjnym. Najwyższym
udziałem takich osób w strukturze ludności charakteryzują się powiaty bieszczadzki, leski, sanocki,
stalowowolski i tarnobrzeski.
Tabela 4. Struktura ludności w województwie podkarpackim według ekonomicznych grup wieku
w 2012 roku
Wiek

Udział

przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny

19,5%
63,8%
16,7%

Źródło: Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego 2013, US Rzeszów
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O korzystnej strukturze wieku ludności Podkarpacia świadczy także współczynnik obciążenia
demograficznego czyli liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku
produkcyjnym. Procesy starzenia się społeczeństwa powodują wzrost wartości tego wskaźnika, jego
wartość dla województwa podkarpackiego pozostaje niższa niż dla całego kraju – wynosi 25 wobec
26,2 dla Polski.
Mieszkańcy województwa podkarpackiego mają przede wszystkim obywatelstwo polskie (97,8%
ludności regionu). Niewielki udział mają osoby z podwójnym albo niepolskim obywatelstwem,
stanowiły one jedynie 0,6% ogółu mieszkańców.

1.4 Gospodarka regionu



PKB

Województwo podkarpackie rozwija się dynamicznie, chociaż poziom rozwoju społecznogospodarczego pozostaje ciągle niski. W latach 2004-2010 PKB (wg parytetu siły nabywczej) wzrósł
o 4,4%, osiągając niecałe 40% średniej dla Unii Europejskiej. Województwo podkarpackie zalicza się
do najsłabiej rozwiniętej grupy jednostek w Polsce, razem z województwami lubelskim, podlaskim,
warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim. Niskiemu poziomowi PKB towarzyszy oddalanie się
wartości PKB per capita od średniej krajowej. Tempo rozwoju województwa wynosiło 3,5%, przy
średnim tempie dla Polski wynoszącym 3,9%. Jednocześnie województwo podkarpackie cechuje
stosunkowo duża dynamika w tworzeniu wartości dodanej brutto, w której największy udział ma
przemysł (26,6%), handel (25,3%) oraz usługi (22,1%). Istotną cechą jest generowanie większej
wartości dodanej przez usługi nierynkowe w porównaniu z usługami rynkowymi, co jest zjawiskiem
odwrotnym niż w kraju. Niska produktywność rolnictwa skutkuje niskim jego udziałem w tworzeniu
wartości dodanej.
W 2012 roku wartość PKB na 1 mieszkańca wyniosła na Podkarpaciu 27 719 PLN, co stanowiło mniej
niż 70% średniej krajowej. Ponadto województwo nie wyróżnia się korzystnie na tle kraju pod
względem dynamiki wzrostu PKB per capita. W roku 2012, w stosunku do 2011, wskaźnik wzrósł
jedynie o 3,4%, co jest wartością o 1 punkt procentowy niższą niż średnia krajowa.
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Rysunek 4. Wzrost PKB per capita w latach 2011-2012 w województwach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wielkość PKB per capita wykazuje wyraźne zróżnicowanie przestrzenne w granicach województwa.
Lepsza sytuacja widoczna jest w podregionie rzeszowskim i tarnobrzeskim, a różnice pomiędzy
jednostkami stale rosną. W 2009 roku w wyżej wymienionych podregionach PKB per capita wyniósł
odpowiednio 28 239 i 25 438 PLN. Wyraźnie gorsza sytuacja obserwowana jest w podregionach
przemyskim i krośnieńskim – tu PKB per capita spada od 2006 roku. Jednak PKB ogółem stale rósł
w latach 2005-2008 we wszystkich podregionach. W roku 2009 w związku z kryzysem światowym
zanotowano spowolnienie wzrostu, a w podregionie przemyskim – spadek.



BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE

W latach 2007-2012 wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim
wyniosła ok 7400 mln PLN. W samym 2010 roku było to 850 mln PLN, a rok później - 1 493 mln PLN.
W 2011 roku województwo podkarpackie odnotowało najwyższy napływ BIZ od 1989 roku. Według
danych z 2011 roku w strukturze kapitału zagranicznego największy udział miały inwestycje
pochodzące z Niemiec (498,9 mln PLN) i Francji (422,4 mln PLN). Zainwestowały tu również firmy
pochodzące z Luksemburga (230,7 mln PLN), Cypru (210,5 mln PLN) czy Niderlandów (174,3 mln
PLN). Inwestycje amerykańskie wyniosły w tym samym roku niecałe 62 mln PLN, brytyjskie - 31,6 mln
PLN, a hiszpańskie niewiele ponad 22 mln PLN.
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Ponad 60% wszystkich inwestycji zagranicznych w latach 2007-2012 stanowiły reinwestycje, a w nich
70% obejmowały nakłady w zakładach przejętych bądź sprywatyzowanych we wcześniejszym okresie,
30% natomiast to reinwestycje związane z powiększeniem i unowocześnieniem zakładów typu
greenfield.
Szczegółowy opis warunków regionu dla przyciągania i rozwoju inwestycji przedstawiono w Rozdziale
8. Atrakcyjność inwestycyjna regionu.



B+R I INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

O kondycji podkarpackiej gospodarki świadczy wielkość nakładów na badania i rozwój oraz
działalność prowadzona w tym zakresie. W 2012 roku województwo podkarpackie charakteryzowało
się najwyższym udziałem przedsiębiorstw w finansowaniu prac z zakresu B+R w Polsce. Dodatkowo
zajęło trzecie miejsce (za województwem małopolskim i mazowieckim) pod względem udziału
nakładów B+R w PKB (0,97%). Najwięcej środków na działalność badawczo-rozwojową pochodzi
z sektora przedsiębiorstw. Wśród województw Polski Wschodniej Podkarpacie znajduje się na dobrej
pozycji, lepsze pod tym względem jest jedynie województwo lubelskie. Udział środków
przeznaczanych bezpośrednio na działania B+R jest znacznie wyższy niż w Polsce (9,9%) i wynosi
15,5%. Działalność badawczo-rozwojową prowadzi 111 jednostek, w tym 92 podmioty gospodarcze
i 7 szkół wyższych. Zatrudnienie (w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy) w tej dziedzinie
wynosi odpowiednio 3104 osób w przypadku podmiotów gospodarczych i 630 osób w przypadku
szkół wyższych. Podmioty gospodarcze przeznaczają największe kwoty na badania o charakterze
rozwojowym, uczelnie wyższe natomiast większy nacisk kładą na badania podstawowe, dopiero
w drugiej kolejności na prace rozwojowe. Największe środki przeznacza się na działania B+R
w jednostkach reprezentujących nauki inżynieryjno-techniczne (499,9 mln PLN), na drugim miejscu
znalazły się nauki przyrodnicze (91 mln PLN). Niewielki nakłady zanotowano w przypadku nauk
społecznych i humanistycznych (odpowiednio 9,8 i 6,4 mln PLN).
Innym działaniem mającym na celu rozwój przedsiębiorstw jest zakup wiedzy na rynku – udział takich
środków w województwie podkarpackim wynosi 4,1% (przy 1,3% w Polsce). Przedsiębiorstwa
Podkarpacia wyróżnia również duży udział nakładów na szkolenie pracowników i marketing
produktów. Obok środków przeznaczanych na badania i rozwój analizie poddaje się również wielkość
zatrudnienia w sekcjach związanych ze wspomnianymi badaniami oraz liczbę pracowników naukowobadawczych. W tym aspekcie województwo podkarpackie wypada nieznacznie słabiej na tle Polski.
Województwo Podkarpackie charakteryzuje się wysokimi nakładami na działalność innowacyjną
w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo (6. miejsce w kraju w 2011 roku). W przedsiębiorstwach
przeznaczono na ten cel blisko 1200 mln PLN. Większość środków pochodziła z budżetów własnych
firm (830 mln PLN) w odróżnieniu od środków budżetowych (41,2 mln PLN) i środków zagranicznych
(165,4 mln PLN) oraz kredytów bankowych (106,3 mln PLN). O innowacyjności przedsiębiorstw
świadczą także środki przeznaczane na automatyzację produkcji w przemyśle. W tym aspekcie
województwo podkarpackie zajmuje umiarkowanie dobrą pozycję w Polsce. Pod względem liczby
automatycznych linii produkcyjnych zajęło 8 miejsce. Wśród przedsiębiorstw 18% stanowią te
wysokiej i średnio-wysokiej techniki (15,7% w Polsce).
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Najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa funkcjonują w sektorze produkcja wyrobów
farmaceutycznych i produkcja komputerów – wśród tych podmiotów wszystkie wprowadzały
innowacje produktowe i procesowe w latach 2010-2012. Inne branże o wysokim potencjale
innowacyjnym to produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (82,4%) oraz produkcja urządzeń
elektrycznych (60%).
Tabela 5. Udział podkarpackich przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w latach 2010-2012
Działalność
produkcja napojów
przetwórstwo przemysłowe
produkcja chemikaliów
produkcja wyrobów farmaceutycznych

Udział
50%
41,2%
82,4%
100%

produkcja wyrobów z gumy
produkcja komputerów
produkcja urządzeń elektrycznych
produkcja maszyn i urządzeń
produkcja pojazdów samochodowych

51,5%
100%
60%
50%
50%

Źródło: Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego 2013, US Rzeszów
W 2011 roku nakłady wewnętrzne na działalność B+R w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły
w województwie podkarpackim 254,8 PLN i były najwyższe wśród pozostałych województw Polski
Wschodniej. Większe nakłady odnotowano w 8 województwach w całym kraju. Udział środków
krajowych w finansowaniu działalności B+R wyniósł 52,7% i był najwyższy w Polsce. Podkarpacie ze
względu na liczbę osób zatrudnionych przy B+R na 100 zatrudnionych ogółem (wartości ta wynosi
1,655 osoby) znalazło się na 6. miejscu. Nakłady wewnętrzne na B+R na jednego zatrudnionego
wyniosły natomiast 190,2 tys. PLN i były najwyższe w całym kraju.
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Rysunek 5. Finansowanie działalności B+R środkami z sektora przedsiębiorstw według województw
w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Nauka i technika w 2012 r.”, GUS-US w Szczecinie,
Warszawa 2013 r.
Województwo podkarpackie w 2012 r. znajdowało się na 1. miejscu wśród województw pod
względem udziału nakładów na działalność B+R finansowanych z funduszy przedsiębiorstw krajowych
w nakładach na działalność B+R ogółem. Wskaźnik ten osiągnął wartość 65,4%, czyli aż o 21 punktów
procentowych więcej niż dla województwa śląskiego, znajdującego się na drugim miejscu i 2 razy
więcej niż średnia krajowa.
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Rysunek 6. Wartość dofinansowanych z funduszy UE inwestycji w badania i rozwój technologiczny
oraz innowacyjność w przedsiębiorstwach do 2013 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.mojapolis.pl
Kolejną dziedziną, w której Podkarpacie odznacza się znaczną dominacją na tle kraju, jest poziom
dofinansowania inwestycji badawczo-rozwojowych z funduszy UE. Wskaźnik przedstawiony na
Rysunku 6 wskazuje wartość dofinansowania z funduszy UE inwestycji w badania i rozwój
technologiczny oraz innowacyjność w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na liczbę podmiotów
gospodarczych. Inwestycje te dotyczą m.in. dostępu do usług badawczo-rozwojowych w ośrodkach
badawczych, innowacyjnych technologii czy tworzenia przedsiębiorstw przez uczelnie. Wartość
wskaźnika dla województwa podkarpackiego wynosi 29 819 zł na 1 przedsiębiorstwo, co jest
wartością 1,5 razy wyższą od wartości dla województwa podlaskiego znajdującego się na 2. miejscu.



INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU

W województwie podkarpackim działa wiele podmiotów świadczących usługi wspierające dla
przedsiębiorstw. Do takich usługodawców zalicza się ośrodki przedsiębiorczości (inkubatory
wspierające przedsiębiorczość w początkowym stadium, promocja przedsiębiorczości, aktywizacja
regionów), ośrodki innowacji (wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych, transfer technologii,
promowanie współpracy nauki z biznesem) i ośrodki finansowe (ułatwienie dostępu do środków
finansowych). W województwie funkcjonuje 206 instytucji otoczenia biznesu, a wśród nich 69
centrów transferu technologii, 68 funduszy kapitału zalążkowego, 40 parków technologicznych oraz
29 inkubatorów. Instytucje te stanowiły 36% podobnych ośrodków w całej Polsce. Działania
podejmowane przez podkarpackie instytucje otoczenia biznesu to przede wszystkim wspieranie
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rozwoju lokalnego i lokalnej przedsiębiorczości, świadczenie pomocy w zakresie pozyskiwania
funduszy unijnych oraz akcje promocyjne i aktywizacja osób bezrobotnych. Odbiorcami powyższych
działań są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (ok. 40%), a także samorządy lokalne, osoby
bezrobotne, instytucje badawcze oraz absolwenci uczelni wyższych.
Wybrane instytucje otoczenia biznesu w województwie podkarpackim:
















Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie,
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.,
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju,
Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli,
Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku,
Cech Rzemiosł Różnych w Jaśle,
Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sędziszowie Małopolskim,
Innovo Sp. z o.o. w Jaśle,
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. w Jaśle,
Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie,
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie,
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
Towarzystwo ALTUM w Rzeszowie.

Więcej informacji o działalności instytucji wsparcia biznesu w regionie przedstawiono w Rozdziale 8
Atrakcyjność inwestycyjna regionu.
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2 Rynek pracy w województwie
podkarpackim
Poniżej przedstawiono podstawowe wskaźniki charakteryzujące podkarpacki rynek pracy, z punktu
widzenia aktywności zawodowej ludności (w tym skali i struktury bezrobocia), poziomu wynagrodzeń
oraz popytu i podaży pracy. Na potrzeby niniejszego opracowania sytuację na regionalnym rynku
pracy przedstawiono na tle pozostałych województw Polski Wschodniej –makroregionu będącego
przedmiotem intensywnych działań prorozwojowych rządu polskiego oraz wsparcia Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

2.1 Aktywność zawodowa ludności
W 2012 roku zatrudnienie przeciętne1 w województwie podkarpackim wynosiło 230,5 tys. osób
(wzrost o 0,9% od 2011 roku). Od roku 2009 liczba ta spadła o 5,3%, w kolejnych dwóch latach
odnotowano wzrost odpowiednio o 3,3% i 2,6%. W zatrudnieniu przewagę ma sektor prywatny,
a jego udział wyniósł 91,2%. W strukturze zatrudnienia wiodą dwa sektory – przetwórstwo
przemysłowe (47,4%) oraz handel i naprawa pojazdów samochodowych (21%). W latach 2011-2012
największy spadek odnotowano w sekcjach obsługa rynku nieruchomości (o 12,2%), zakwaterowaniu
i gastronomii (o 9,2%). Największy rozwój zatrudnienia dotyczył działalności profesjonalnej, naukowej
i technicznej (o 18,7%) oraz transportu i gospodarki magazynowej (o 3,9%). Wzrost zatrudnienia
w tych sektorach ma niewątpliwie związek z dynamicznie rozwijającym się przemysłem, a przede
wszystkim tymi jego gałęziami, które opierają swoją działalność o badania naukowe, czyli m.in.
branżą lotniczą i chemiczną.
Najnowsze udostępnione przez GUS dane z 2013 r. podają, że liczba bezrobotnych w województwie
podkarpackim wynosi 154,2 tys., a stopa bezrobocia 16,4% (tyle samo co w 2012 r.). W ciągu roku
liczba bezrobotnych wzrosła o 0,3%, przy czym, dla porównania, w Polsce wzrost ten wyniósł 1,1%.
Pomimo mniejszego wzrostu liczby bezrobotnych w porównaniu z całym krajem, sytuacja na rynku
pracy województwa podkarpackiego jest jednak określana jako niekorzystna. Wzrost liczby
bezrobotnych jest widoczny, obserwuje się jednocześnie wzrost liczby zgłoszonych ofert pracy. Ten
ostatni pozostaje jednak niewystarczający w stosunku do zapotrzebowania na liczbę wolnych miejsc
pracy.
Stopa bezrobocia w 2012 i w 2013 roku wyniosła 16,4% i była wyższa niż w 2011 roku poprzednim
(15,5%), ale jednocześnie niższa niż w 2005 roku (18,5%). Zgodnie z danymi za rok 2012 stopa
bezrobocia na Podkarpaciu pozostaje wyższa niż dla całego kraju (Polska - 13,4%). Na tle
województwa wyróżnia się jego stolica – Rzeszów, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 8,1%. Również
miasto Krosno odznacza się niewielką jej wartością – 8,4%. Wzrost liczby bezrobotnych
zaobserwowano w 22 z 25 powiatów województwa. Najmniej korzystna sytuacja dotyczy powiatu

1

Średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla jednego roku na podstawie ewidencyjnego zatrudnienia. Pod uwagę bierze się
wszystkie zatrudnione osoby, bez względy na to, czy jest to ich główne miejsce zatrudnienia, czy następne. Osoby
niepełnozatrudnione przelicza się na pełnozatrudnione.
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krośnieńskiego (wzrost o 17,8%). Najlepiej prosperuje powiat mielecki, gdzie zaobserwowano spadek
liczby bezrobotnych o 9,9%.
Rysunek 7. Stopa bezrobocia w powiatach województwa podkarpackiego w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
W strukturze bezrobotnych przeważają osoby pozostające bez prawa do zasiłku, stanowiły one 84,9%
wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. Ponad 60% bezrobotnych to osoby
mieszkające na terenach niezurbanizowanych. W strukturze wieku bezrobotnych dominują osoby
młode, w wieku 25-34 lata i stanowią one 31% ogółu. Korzystny jest niewielki udział osób w wieku 55
lat i więcej, osoby te stanowią 8,7% wszystkich bezrobotnych. Osoby oficjalnie pozostające bez pracy
w województwie podkarpackim charakteryzuje stosunkowo niski poziom wykształcenia –
wykształcenie zasadnicze zawodowe posiada 30,5% osób bezrobotnych, a zawodowe i policealne –
25,6%. Ponad 13% bezrobotnych to osoby z wykształceniem wyższym.
Ważna dla oceny aktywności zawodowej mieszkańców oraz sytuacji na rynku pracy jest struktura
bezrobotnych pod względem czasu pozostawania bez pracy. Ponad 40% rejestrowanych
bezrobotnych stanowiły osoby pozostające bez pracy dłużej niż 1 rok (najwięcej w powiecie
jarosławskim, przeworskim i jasielskim). Na szczególną uwagę zasługują osoby długotrwale
bezrobotne, czyli pozostające bez pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat – stanowiły one
56,2% bezrobotnych. Względnie najlepsza sytuacja dotyczy dwóch ośrodków miejskich – Rzeszowa
i Krosna, gdzie osoby długotrwale bezrobotne stanowią nie więcej niż 4% wszystkich mieszkańców.
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Na przeciwległym biegunie znajdują się powiaty, gdzie co dziesiąty mieszkaniec długotrwale
pozostaje bez pracy i są to: powiat niżański, strzyżowski, brzozowski i przemyski grodzki.
Blisko jedna czwarta bezrobotnych to osoby bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego,
a doświadczenia 1-5 letnie posiada 29,7% osób.
W ostatnich latach w województwie podkarpackim zaobserwowano wzrost bezrobocia, wzrost liczby
bezrobotnych i stopy bezrobocia wśród mężczyzn i na obszarach wiejskich. Jednocześnie wystąpiło
negatywne zjawisko wzrostu obciążenia ekonomicznego, co ma związek ze zmianą struktury
demograficznej ludności i procesem starzenia się społeczeństwa. W 2012 roku na Podkarpaciu
mieszkało 942 tys. osób aktywnych zawodowo i liczba ta zanotowała w ostatnim roku spadek o 1,8%.
Był to efekt zmniejszenia się liczby osób pracujących (o 2,6%) oraz wzrostu liczby osób bezrobotnych.
Współczynnik aktywności zawodowej był nieznacznie wyższy niż dla całego kraju (56%) i wyniósł
56,5%. Wyższą aktywnością charakteryzują się mężczyźni (63,6%) niż kobiety (49,6%). Mniejsze
różnice występują dla dychotomii miasto-wieś (odpowiednio 57,4% i 55,3%). Wśród osób aktywnych
zawodowo 86% stanowią osoby pracujące (w Polsce jest to 89,9%). Wskaźnik zatrudnienia dla
wszystkich mieszkańców województwa wyniósł 48,6%, dla osób w wykształceniem wyższym - 73,7%.
Wśród bezrobotnych posiadających zawód największy udział mają robotnicy przemysłowi
i rzemieślnicy (30,4%). Mniej niż 20% stanowią pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Specjaliści
stanowili 13,1% bezrobotnych wykształconych zawodowo. Blisko 20% wszystkich bezrobotnych na
Podkarpaciu stanowią osoby, które nie posiadają zawodu.
Reasumując, bezrobotnych województwa podkarpackiego charakteryzuje wysoki udział osób
o niewielkim doświadczeniu zawodowym oraz wysoki udział osób młodych i jednocześnie rosnące
bezrobocie osób z najwyższym wykształceniem. Zauważa się również niedostosowanie kwalifikacji
osób wchodzących na rynek pracy do zapotrzebowania podkarpackich pracodawców. Poprawa
sytuacji może zostać osiągnięta poprzez podjęcie działań mających na celu wzrost mobilności
przestrzennej i zawodowej młodych mieszkańców województwa.
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Rysunek 8. Stopa bezrobocia w województwach w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Rysunek 9. Zmiany stopy bezrobocia w latach 2012-2013 w województwach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wśród województw Polski Wschodniej najlepszą sytuacją na rynku pracy w 2012 charakteryzowało
się województwo lubelskie, w którym stopa bezrobocia wyniosła 14,2% i była o 2,2 p.p. niższa niż
w województwie podkarpackim. Lepiej niż na Podkarpaciu sytuacja ukształtowała się
w województwach podlaskim i świętokrzyskim (odpowiednio 14,7% i 16%). Pod względem stopy
bezrobocia za województwem podkarpackim znalazło się województwo warmińsko-mazurskie
z najwyższą stopą bezrobocia w kraju. Widoczny jest podział Polski na województwa wschodnie
i zachodnie w kontekście zmiany stopy bezrobocia w latach 2011-2012 – we wschodniej Polsce
zauważalny jest niewielki wzrost bezrobocia, natomiast w Polsce zachodniej nieznaczny spadek. Tylko
w dwóch regionach w okresie 2011-2012 wzrosło przeciętne zatrudnienie – na Podlasiu
i w województwie świętokrzyskim. Województwo podkarpackie zanotowało jednocześnie największy
spadek średniego zatrudnienia. We wszystkich prezentowanych jednostkach w strukturze
zatrudnienia najważniejsze pozostaje przetwórstwo przemysłowe, a największe znaczenie ma ten
sektor w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie skupia on ponad połowę zatrudnionych. Dla
województwa podkarpackiego wskaźnik ten wyniósł 47,4%.
O strukturze bezrobotnych informuje również posiadane przez nich doświadczenie zawodowe. Osoby
bezrobotne, które wcześniej miały pracę mają największy udział wśród bezrobotnych województwa
warmińsko-mazurskiego (82,6%). Są to osoby, które utraciły pracę. Negatywnym jednak zjawiskiem
jest posiadanie statusu bezrobotnego przez osoby, które jeszcze nie podjęły żadnej pracy, ich udział
jest największy w województwie lubelskim (28,5%) i podkarpackim (24,7%). Brak doświadczenia
zawodowego skutkuje także brakiem prawa do zasiłku. Przyczyną może być również niespełnianie
innych wymogów formalnych. Blisko 90% bezrobotnych województwa lubelskiego znajduje się
właśnie w takiej sytuacji. W województwie podkarpackim sytuacja jest nieznacznie lepsza, odsetek
osób bez prawa do zasiłku wyniósł 84,9%. Najlepiej sytuacja kształtuje się ponownie w województwie
warmińsko-mazurskim.
Dużym problemem aktywizacji zawodowej jest bezrobocie na obszarach wiejskich. Poza terenem
zurbanizowanym mieszkało ok. 60% bezrobotnych województwa podkarpackiego i jest to
wartość najwyższa wśród prezentowanych jednostek. Najmniejszą wartością wskaźnika
charakteryzuje się województwo podlaskie (34,6%). Nadwyżka niewykorzystanej siły roboczej na
obszarach wiejskich może być korzystna dla rozwoju agroturystyki. Struktura płci bezrobotnych jest
stosunkowo wyrównana i udział kobiet oscyluje wokół 50%, najniższy jest jednak w województwie
podlaskim (45,9%). Województwo podkarpackie charakteryzuje stosunkowo dobra struktura wieku
bezrobotnych. Na tle pozostałych województw na Podkarpaciu notuje się najmniejszy udział osób
bezrobotnych w wieku 55 lat i więcej, wyniósł on 8,8% (w pozostałych jednostkach 9,9% i więcej).
Podobnie korzystna wydaje się struktura wykształcenia bezrobotnych – niewiele ponad 30%
bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, a jedna czwarta zawodowe i policealne.
W dwóch województwach - warmińsko-mazurskim i podlaskim – największy udział wśród
bezrobotnych mają osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (odpowiednio 32,9 i 27,3%).
O sytuacji na rynku pracy mówią jeszcze dwa wskaźniki – współczynnik aktywności zawodowej
i współczynnik zatrudnienia. Ten pierwszy oznacza udział osób aktywnych zawodowo w ogólnej
liczbie ludności, drugi zaś to udział osób pracujących w ludności ogółem. Najwyższy wskaźnik
aktywności zawodowej odnotowano w województwie podkarpackim i świętokrzyskim (po 56,5%)
i jest to wartość wyższa o 0,5 p.p. niż dla całego kraju. Współczynnik zatrudnienia natomiast najlepiej
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ukształtował się w województwach podlaskim i lubelskim (odpowiednio 50,3 i 50,8%).
W województwie podkarpackim wyniósł on 48,6%.
Stan i struktura bezrobocia województwa podkarpackiego na tle pozostałych województw są
stosunkowo dobre, ale w prezentowanej grupie jednostek wiele charakterystyk wypada lepiej dla
województwa warmińsko-mazurskiego. Podkarpacie wyróżnia się jednak stosunkowo
korzystną strukturą wykształcenia i wieku ludności bezrobotnej.
Tabela 6. Charakterystyka bezrobocia wg województw
Wskaźnik
Zmiana
przeciętnego
zatrudnienia
2011-2012

Struktura
zatrudnienia

Stopa
bezrobocia
Bezrobotni,
którzy
wcześniej
pracowali
Bezrobotni bez
prawa do
zasiłku
Bezrobotni
mieszkający na
obszarach
wiejskich
Bezrobotni wg
płci - udział
kobiet
Struktura
wiekowa
bezrobotnych:
udział 25-34
lata i >55 lat

Podkarpackie

Warmińskomazurskie

Podlaskie

Lubelskie

Świętokrzyskie

-0,9%

-0,7%

+0,5%

-0,2%

+0,5%

47,4%
przetwórstwo
przemysłowe

51,8%
przetwórstw
o
przemysłow
e

42,6%
przetwórstw
o
przemysłow
e

36,5%
przetwórstw
o
przemysłow
e

45,4%
przetwórstwo
przemysłowe

16,3

21,2%

13,1%

14,1%

15,8%

75,3%

82,6%

76,3%

71,5%

77,7%

84,9%

80,3%

87,3%

89,7%

82,5%

60%

49,5%

34,6%

54,9%

55,4%

50,6%

52,1%

45,9%

49,1%

49%

31% / 8,7%

29% / 11,3%

29,7%/12,8%

33,6%/9,9%

30,9%/11%
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Struktura
wykształcenia
bezrobotnych

Bezrobotni
pozostających
bez pracy
więcej niż 1 rok
Współczynnik
aktywności
zawodowej
Współczynnik
zatrudnienia

30,5%
zasadnicze
zawodowe
25,6%
zawodowe i
policealne

32,9% do
gimnazjaln.
28,3%
zasadnicze
zawodowe

27,3% do
gimnazjaln.
24,2%
zasadnicze
zawodowe

24,7%
policealne,
śr.
zawodowe i
zasadnicze
zawodowe

28,4%
zasadnicze
zawodowe
25,3% średnie
zawodowe

41,7%

34,4%

41%

41,1%

36,8%

56,5%

51,6%

56%

56,3%

56,5%

48,6%

46%

50,3%

50,8%

49,3%

Źródło: Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w 2012 roku US
Rzeszów, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w 2012 roku, US
Radom, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2012
roku, US Olsztyn, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa Podlaskiego w 2012 roku,
US Białystok, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego w 2012 roku, US
Lublin

2.2 Poziom wynagrodzeń
W 2013 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie
podkarpackim wyniosło 3219,33 PLN. W 2012 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce
wyniosło 3728,36 PLN i w stosunku do roku poprzedniego było wyższe o 3,4%. W tym samym czasie
w województwie zarobki wynosiły przeciętnie 3016,17 PLN (wzrost o 3,5%). W najlepszym pod tym
względem województwie mazowieckim wynagrodzenie było wyższe o 1514,10 PLN. W stolicy regionu
- Rzeszowie - wynagrodzenia były wyższe i wyniosły średnio 3690,74 PLN i wzrosły od 2011 roku
o 4,7%. W całym województwie wynagrodzenia w sektorze publicznym były wyższe niż w prywatnym
o 19,3% i wyniosły 3538,43 PLN. Najlepiej zarabiali pracownicy przedsiębiorstw związanych
z wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i wodę (4497,11 PLN) oraz
z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (3462,21 PLN). Na drugim biegunie znalazły się
wynagrodzenia w administrowaniu i działalności wspomagającej (1718,53 PLN) oraz
w zakwaterowaniu i gastronomii (1897,27 PLN). W latach 2011-2012 wzrost wynagrodzeń był
największy w branży obsługa nieruchomości (11%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (7,5%).
Zanotowano także spadki wynagrodzeń - największe w górnictwie i wydobyciu (18,1%) oraz
w działalności profesjonalnej (2,8%) i budownictwie (2,5%).
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Tabela 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w regionach Polski Wschodniej

w województwie

3016,17

Warmińskomazurskie
2978,59

w stolicy woj.

3690,74

3391,50

3116,93

3579,89

3269,07

w sektorze
publicznym

3538,43

3985,66

3886,40

brak danych

3869,23

w sektorze
prywatnym

2965,88

2880,75

3034,51

brak danych

3082,87

maksymalne

4497,11

3947,33

3658,98

5438,23

3696,10

minimalne

1718,53

1994,85

1888,27

2040,95

2047,81

Wynagrodzenie

Podkarpackie

Podlaskie

Lubelskie

Świętokrzyskie

3115,44

3229,35

3158,25

Źródło: Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w 2012 roku US
Rzeszów, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w 2012 roku, US
Radom, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2012
roku, US Olsztyn, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa Podlaskiego w 2012 roku,
US Białystok, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego w 2012 roku, US
Lublin
W porównaniu do innych województw Polski Wschodniej, wynagrodzenie przeciętne brutto
w województwie podkarpackim 2012 roku było stosunkowo niskie (wyższe tylko niż w województwie
warmińsko-mazurskim). Najlepsza sytuacja pod tym względem panowała w województwie lubelskim.
Województwo podkarpackie charakteryzowało się również największą różnicą wynagrodzeń
pomiędzy średnią dla całej jednostki i średnią dla stolicy regionu. Najbardziej zbliżone wartości
zaobserwowano w województwie podlaskim. W sektorze publicznym najwyższe wynagrodzenia
wystąpiły w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie jednocześnie sektor prywatny oferował
wynagrodzenia najniższe w porównaniu do innych analizowanych jednostek. Najwyższe
wynagrodzenie przeciętne na Podkarpaciu otrzymywano w sektorze zaopatrzenia w energię, gaz
i wodę (4497,11 PLN), w województwie lubelskim maksymalne wynagrodzenia osiągnęły jeszcze
wyższy poziom (5438,23 PLN) i dotyczyły sektora informacja i komunikacja. Niestety w województwie
podkarpackim minimalne wynagrodzenia były najniższe w całej prezentowanej grupie. Podkarpacie
charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem wynagrodzeń przeciętnych, zarówno ogółem, jak
i sektorze publicznym i prywatnym. Na wyróżnienie zasługuje stolica regionu – Rzeszów – gdzie
wynagrodzenie przeciętne było najwyższe w całej badanej grupie.

2.3 Miejsca pracy i zasoby siły roboczej
Rozwój społeczno-gospodarczy regionu uzależniony jest od kondycji przedsiębiorstw, a tym samym
od powstawania nowych miejsc pracy. Rozwój sektora przedsiębiorstw może także przyczynić się do
rozwoju samozatrudnienia mieszkańców. W 2012 roku w województwie podkarpackim
zarejestrowanych było 155 034 podmiotów gospodarczych (poza gospodarstwami rolnymi). Liczba ta
wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 3 943 podmioty. Ponad 95% podmiotów należało do
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sektora prywatnego. W porównaniu do pozostałych województw sytuacja na Podkarpaciu
przedstawia się najmniej korzystnie – region odznacza się najniższą liczbą podmiotów gospodarki
narodowej w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (728 podmiotów). Wszystkie województwa Polski
Wschodniej charakteryzują się podobnymi wartościami wskaźnika, stanowiącymi ok. 70-80% średniej
krajowej.
Rysunek 10. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
W sektorze tym przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,3%) i była to
działalność głównie handlowa, budowlana, związana z przetwórstwem przemysłowym oraz
działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. W strukturze wielkościowej podmiotów
gospodarczych przeważają małe, często rodzinne firmy, zatrudniające do 9 osób, stanowiły one
95,2% wszystkich podmiotów. Niecałe 4% to podmioty zatrudniające 10-49 osób, mniej niż 1%
stanowiły podmioty zatrudniające do 249 osób. Najmniejsze podmioty gospodarcze skupiły 32,1%
wszystkich pracujących. Natomiast jednostki zatrudniające ponad 250 osób objęły 23% pracujących.
Rozwój przedsiębiorstw związany jest z rynkiem zbytu, kwalifikacjami siły roboczej oraz dostępem do
usług finansowych i kapitału. W województwie podkarpackim najlepsze warunki dla rozwoju
przedsiębiorczości oferuje Rzeszów, gdzie funkcjonuje najwięcej podmiotów gospodarczych (22 406).
Poza stolicą regionu dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości posiadają powiat rzeszowski (10
688 podmiotów), mielecki (9 940 podmiotów) oraz stalowowolski (8 725 podmiotów). Jednocześnie
najsłabsza sytuacja objęła powiat bieszczadzki (2 163 podmiotów), leski (2 731 podmiotów)
i lubaczowski (3 082 podmiotów). W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców największą liczbę
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podmiotów zaobserwowano w Rzeszowie (1 231), Krośnie (1 166), Tarnobrzegu (1 025), powiecie
leskim (1 018) i bieszczadzkim (971). Na przeciwległych miejscach znalazły się powiaty przemyski
(511), lubaczowski (538), kolbuszowski (543), przeworski (550) i brzozowski (556). W przeciągu 5 lat,
od 2007 do 2012 roku, liczba podmiotów w odniesieniu do liczby mieszkańców zwiększała się w 23
spośród 25 powiatów. Jedynie w miastach Tarnobrzeg i Przemyśl wskaźnik ten uległ nieznacznemu
zmniejszeniu (spadek kolejno o 3% i 0,4%). Największe zmiany na przestrzeni 5 lat zaszły w powiecie
strzyżowskim oraz przeworskim, w których liczba przedsiębiorstw w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców wzrosła kolejno o ok. 16% i 19%.
Rysunek 11. Zmiana liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców
w latach 2007-2012 w powiatach województwa podkarpackiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Warto jednak nadmienić, że wszystkie powiaty województwa podkarpackiego odnotowały w 2012
roku wzrost liczby podmiotów gospodarczych w stosunku do roku poprzedniego, a największy
zaobserwowano w Rzeszowie, powiecie rzeszowskim, mieleckim, dębickim, przeworskim,
krośnieńskim i jasielskim.
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Tabela 8. Nowo powstałe podmioty gospodarcze w 2012 roku
Dział gospodarki
Przemysł
Budownictwo
Handel
Działalność profesjonalna
Edukacja

Liczba nowych podmiotów
1233
2156
3544
1117
1248

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Jak wspomniano wcześniej najwięcej osób zatrudniały podmioty związane z przetwórstwem
przemysłowym (27,5% ogółu pracujących), handel hurtowy i detaliczny (16,3%), edukacja (15,1%)
oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (8,9%). Najmniejsze znaczenie na branżowej mapie
zatrudniania mają te sektory, które skupiają co najwyżej 1,5% osób pracujących i są to:
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do urządzeń klimatyzacyjnych, działalność
finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, górnictwo
i wydobywanie, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz pozostała działalność usługowa.
W działalnościach, które dają miejsce pracy największym grupom ludności dominują firmy prywatne
(64,4% zatrudnionych w województwie). Zatrudnienie w sektorze państwowym dotyczy przede
wszystkim edukacji, opieki zdrowotne i pomocy społecznej oraz administracji publicznej i obrony
narodowej.
Tabela 9. Podmioty gospodarki narodowej w województwie podkarpackim w 2012 roku
Dział gospodarki

Udział w strukturze gospodarki
regionu (%)

Rolnictwo
Przemysł
Budownictwo
Handel i naprawa
Transport i gospodarka magazynowa
Zakwaterowanie i gastronomia
Informacja i kominikacja
Działalność finansowa i ubezpieczenie
Obsługa rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna
Administracja i działalność wsp.
Administracja publiczna i obrona narodowa
Edukacja
Opieka zdrowotna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostałe

2,2
10,2
12,5
28,3
6,7
2,7
2,2
2,7
2,6
7,7
1,7
1,2
4,3
5,5
2,2
7,0

Źródło: Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego 2013, US Rzeszów
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W strukturze zawodowej mieszkańców województwa podkarpackiego największe znaczenie mają
specjaliści, którzy w 2012 roku stanowili 22,9% pracujących. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
objęli 18,4% pracujących, a na trzecim miejscu znalazła się grupa operatorów i monterów maszyn
i urządzeń (12,3%). Dużą grupę stanowią także pracownicy sektora usług i sprzedawcy oraz
pracownicy biurowi – odpowiednio po 11,2% i 10,7%. Grupa zawodowa operatorów i monterów
maszyn i urządzeń znajduje zatrudnienie przeważnie w dużych przedsiębiorstwach (70%). Znaczenie
tych największych podmiotów gospodarczych jest także duże dla techników i personelu średniego
(65,3%), robotników przemysłowych i rzemieślników (59,9%), pracowników przy pracach prostych
(55,1%) oraz specjalistów (54,6%).
Dla poprawy sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego, a także poprawy jakości kapitału
ludzkiego i spadku bezrobocia duże znaczenie mają nowo powstające miejsca pracy. W 2012 roku
powstało ich 20 340, głównie w przetwórstwie przemysłowym (32,5%), handlu detalicznym
i hurtowym (19%), budownictwie (13,5%), administracji publicznej i obronie narodowej (4,8%) oraz
opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (4,7%).
Nowe miejsca pracy powstały przede wszystkim w podmiotach sektora prywatnego (85,7%), głównie
w przetwórstwie przemysłowym i handlu. W największych podmiotach gospodarczych powstało
ponad 37% nowych stanowisk, w średnich – mniej niż 30%, natomiast w najmniejszych stworzono
blisko 35% nowych miejsc. Jednocześnie w tym samym czasie zarejestrowano 1 635 wolnych etatów,
przede wszystkim w podmiotach przetwórstwa przemysłowego, informacji i komunikacji,
administracji publicznej i opiece zdrowotnej. Nowe miejsca pracy były bardzo zróżnicowane pod
względem wymaganych kwalifikacji, skierowane były przede wszystkim do pracowników przy pracach
prostych, robotników przemysłowych i rzemieślników oraz specjalistów i operatorów maszyn.

2.4 Przyszłe kadry
W roku akademickim 2011/2012 na terenie województwa podkarpackiego studiowało ponad 70 tys.
osób. Dwoma najważniejszymi uczelniami regionu są: Uniwersytet Rzeszowski (ok. 23 tys. studentów)
oraz Politechnika Rzeszowska (ok. 16 tys. studentów). Duże znaczenie ma również Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, z liczbą studentów ok. 10 tys. Wyższe szkoły techniczne
przyciągnęły ponad 17 tys. studentów, a szkoły ekonomiczne niecałe 1,5 tys. Blisko jedna czwarta
osób wybiera kierunki matematyczne, przyrodnicze i techniczne. W tym samym roku akademickim
uczelnie wyższe ukończyło ponad 19 tys. osób, najwięcej było wśród nich absolwentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Dwie najważniejsze uczelnie wyższe regionu – Uniwersytet i Politechnikę – ukończyło 54% wszystkich
absolwentów, przede wszystkim na kierunkach „nauki społeczne, gospodarka i prawo” (42,9%).
Pozostałe placówki edukacyjne skupiały w roku szkolnym 2011/2012 ponad 280 tys. uczniów. Ich
strukturę prezentuje poniższa tabela.
W ramach Politechniki Rzeszowskiej utworzono Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Jest to
jednostka, której celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy uczelnią a otoczeniem
gospodarczym w regionie oraz tworzenie sieci powiązań pomiędzy jednostkami uczelni, podmiotami
gospodarczymi oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi.
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Tabela 10. Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012 w roku szkolnym 2011/2012
Szkoły
podstawowe
gimnazja
zasadnicze zawodowe

Liczba uczniów
125 500
70 600
12 100

licea ogólnokształcące

36 700

Źródło: Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego 2012, US Rzeszów
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3 Branża lotnicza
Województwo podkarpackie stanowi polskie centrum przemysłu lotniczego. To właśnie na
Podkarpaciu koncentruje się produkcja branży lotniczej, jednego z najnowocześniejszych sektorów
gospodarki, który musi nadążać za postępem technologicznym, wykazywać się innowacyjnością,
prowadzić działalność badawczo-rozwojową i współpracować z ośrodkami naukowymi.
Branża lotnicza w województwie podkarpackim cechuje się wysokim potencjałem transferu innowacji
i pobudza rozwój społeczno-gospodarczy całej wschodniej Polski. Sektor ten jest wskazywany
w dokumentach strategicznych województwa jako jeden z najważniejszych dla regionu.
Województwo ma bogate sięgające kilkudziesięciu lat tradycje lotnicze, a podkarpacka branża
lotnicza jest obecnie odpowiedzialna za około 90% produkcji przemysłu lotniczego w Polsce.
Większość tej produkcji trafia na rynek zagraniczny.
W niniejszym opracowaniu przemysł lotniczy został scharakteryzowany jako produkcja i naprawa
statków powietrznych oraz urządzeń i technologii z nimi związanych.
Sektor lotniczy w województwie podkarpackim:






90% produkcji polskiego przemysłu lotniczego;
najważniejsze firmy z branży lotniczej;
skupiające ponad 100 firm Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza”;
najważniejsze ośrodki naukowo-badawcze i specjalne strefy ekonomiczne;
wykwalifikowane i łatwo dostępne zasoby ludzkie.

3.1 Struktura branży lotniczej w województwie podkarpackim
Województwo podkarpackie w skali kraju posiada najbardziej rozwinięty sektor lotnictwa. Branża
ta w województwie ma długoletnie tradycje, które sięgają początku XX wieku. Po okresie kryzysu, który
spowodował spadek liczby zamówień na nowe samoloty i śmigłowce oraz części i komponenty do nich,
w ostatnim czasie wyniki przemysłu lotniczego wróciły na właściwe tory i zaobserwować można
systematyczny wzrost produkcji branży. Województwo podkarpackie charakteryzuje się najwyższym
w kraju zatrudnieniem w branży lotniczej – przede wszystkim dzięki zakładom zlokalizowanym
w Rzeszowie, Krośnie i Mielcu.
W 2013 roku w województwie podkarpackim, według rejestru REGON, 24 podmioty gospodarcze
zostały sklasyfikowane jako zajmujące się produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych
i podobnych maszyn, natomiast 7 podmiotów sklasyfikowano jako zajmujące się naprawą
i konserwacją statków powietrznych i statków kosmicznych. Struktura branży lotniczej
w województwie cechuje się wyraźną dominacją małych przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób
(18 firm). Natomiast firm małych (10-49 pracowników) oraz średnich (50-249 pracowników) jest po
pięć. Podmiotów dużych, zatrudniających powyżej 249 pracowników, jest trzy.
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Rysunek 12. Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej
9 pracowników) z branży lotniczej w województwie podkarpackim wyrażone w tys. złotych (dane
z lat 2009-2012)
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Źródło: Dane GUS
Jak widać na powyższym wykresie, przychody branży lotniczej w województwie podkarpackim, zwiększają
się sukcesywnie każdego roku. Wzrost pomiędzy rokiem 2009, a 2012 wynosił prawie 300% i osiągnął
w tym ostatnim poziom blisko 3,5 mld złotych.

3.2 Rynek pracy a branża lotnicza
Województwo podkarpackie stanowi jeden z wiodących w Polsce ośrodków naukowych
w dziedzinie lotnictwa. Specjaliści w tej dyscyplinie kształceni są przede wszystkim na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Ośrodek Kształcenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej umożliwia zdobycie kwalifikacji pilota lotnictwa cywilnego.
W ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby absolwentów kierunków związanych z branżą
lotniczą. Łączna liczba osób studiujących obecnie na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa wynosi
ok. 3500 studentów. Na wydziale pracuje 200 nauczycieli akademickich oraz 57 pracowników
inżynieryjno-technicznych.
W ramach Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa prowadzone są studia na kierunkach: mechanika
i budowa maszyn, automatyka i robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, lotnictwo
i kosmonautyka, transport, mechatronika oraz inżynieria materiałowa. Studenci, którzy wybiorą studia
na kierunku lotnictwo i kosmonautyka mogą kształcić się w ramach czterech specjalności:
samoloty, silniki lotnicze, awionika, lub pilotaż. W ramach tych specjalności studenci otrzymują
przygotowanie ogólnotechniczne i zawodowe. Zajęcia obejmują m.in. tematykę mechaniki lotu,
wytrzymałości konstrukcji lotniczych, konstrukcji samolotu, dynamiki gazów, silników
lotniczych, teorii sterowania, wyposażenia samolotów i technik projektowania z wykorzystaniem metod
komputerowych. Dzięki rozwojowi swoich możliwości badawczych jednostki Wydziału Budowy
Maszyn i Lotnictwa mogą stanowić wsparcie badawczo-rozwojowe dla sektora lotniczego
w regionie. Na internetowej stronie wydziału znaleźć można spis aparatury i możliwości badawczych,
jakimi dysponuje WBMiL Politechniki Rzeszowskiej.
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Należy podkreślić, że w ostatnich latach rozwija się współpraca przedsiębiorstw ze szkołami
i uczelniami wyższymi. W 2011 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy PZL
Mielec a Politechniką Rzeszowską. W ramach współdziałania studenci mają możliwość odbycia
płatnych staży i praktyk wakacyjnych w jednej z najpoważniejszych firm sektora, a także otrzymania
stypendium i nagród za prace dyplomowe.
Do dobrych praktyk należy zaliczyć także realizację następujących projektów o charakterze badawczoedukacyjnym w regionie:


powołanie w ramach Politechniki Rzeszowskiej Centrum Transferu Nowoczesnych
Technologii Wytwarzania wyposażonego w najnowszą aparaturę badawczą;



utworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii „Aeronet” - wspólnego projektu pod
egidą Politechniki Rzeszowskiej z udziałem Doliny Lotniczej, kilku wyższych uczelni
technicznych w kraju i Polskiej Akademii Nauk. Projekt ma służyć opracowywaniu, wdrażaniu
i komercjalizacji technologii związanych z lotnictwem;



projekt Centrum Kształcenia Operatorów CEKSO – finansowany przez członków Doliny
Lotniczej i samorządy program obejmuje 11 średnich szkół zawodowych w regionie
i współpracujące z nimi warsztaty. Celem projektu jest koordynacja potrzeb przemysłu
z kształceniem w szkołach technicznych poprzez doposażenie placówek i modyfikację
procesów nauczania. Placówki oświatowe zrzeszone w CEKSO prowadzą także szkolenia dla
przyszłych pracowników firm przemysłowych Podkarpacia, głównie operatorów obrabiarek
sterowanych numerycznie.

3.3 Przedsiębiorstwa branży lotniczej w województwie
podkarpackim
Głównymi ośrodkami rozwoju sektora lotniczego w województwie podkarpackim są Rzeszów, Mielec
oraz Krosno. Najważniejsze przedsiębiorstwa to WSK „PZL-Rzeszów” i PZL Mielec. Pierwsze z nich
zatrudnia około 4500 pracowników, a drugie około 2200 pracowników. Oba przedsiębiorstwa
posiadają dostęp do nowoczesnych technologii i w ostatnich latach dynamicznie się rozwijają dzięki
dostępowi do rynków zbytu inwestorów strategicznych.
Cechą przemysłu lotniczego na całym świecie jest zmniejszająca się liczba tzw. wytwórców finalnych,
czyli producentów gotowych do startu statków powietrznych. Także w województwie podkarpackim
w branży lotniczej dominują przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją komponentów i podzespołów.
Nieco większą liczbę producentów finalnych zaobserwować można w przypadku producentów
samolotów lekkich. Tendencja ta przyczynia się do powstawania łańcucha dostawców – małych
i średnich przedsiębiorstw wokół dużych firm, które przejmują część produkcji.
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Tabela 11. Wybrane firmy branży lotniczej w województwie podkarpackim
Nazwa firmy

Siedziba

Oferta

WSK "PZL - Rzeszów"
S.A./ P&W

Rzeszów

produkcja komponentów lotniczych i kompletnych
jednostek napędowych, usługi serwisowe

Mielec

produkcja samolotów, śmigłowców, działalność
remontowa, usługowa, badawcza w branży lotniczej

Stalowa Wola

produkcja odlewów ze stopów lekkich (aluminium i
magnezu)

Polskie Zakłady Lotnicze
Sp. z o.o. – PZL Mielec
Thoni Alutec
UTC Areospace Systems
(Goodrich)

projektowanie i produkcja podzespołów podwozi dla
Krosno, Tajęcina samolotów cywilnych i wojskowych, działalność
remontowa

Hispano Suiza Polska Sp.
z o.o.

produkcja komponentów lotniczych (m.in. kół zębatych,
komponentów wchodzących w skład zespołu koła,
korpusów przekładni głównych i pośrednich, pokryw i
wsporników łożysk, wtryskiwaczy olejowych, łopatek
turbin niskiego ciśnienia kompletnych modułów
przekładni
mocy
dużych
silników
turbowentylatorowych)

MTU Aero Engines
Polska Sp. z o.o.
Hamilton Sundstrand
Poland Sp. z o.o./Pratt
& Whitney AeroPower
Rzeszów
WSK PZL Krosno S.A.
Marco Export-Import
Sp. z o.o.
Zakład Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych
PZL-Mielec Sp. z o.o.
Cav Aerospace Limited
Sp. z o.o.

Sędziszów
Małopolski

Rzeszów

Rzeszów

Krosno

Rzeszów

Mielec

Rzeszów

projektowanie i produkcja komponentów lotniczych
zespołów napędowych do silników lotniczych i
działalność remontowa
projektowanie i produkcja komponentów lotniczych
(podzespołów i elementów silników lotniczych)

produkcja
komponentów
lotniczych
kadłubów, podwozia, produkcja narzędzi)

(struktury

materiały do badań nieniszczących, czyszczące materiały
chemiczne, kupno i sprzedaż samolotów, części
zamienne, akcesoria
materiały tworzywowe kompozytowe i klejone do
samolotów
obróbka cieplna, powłoki galwaniczne, produkcja
podzespołów do samolotów, zespoły kompozytowe dla
szybowców i samolotów
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Eurotech Sp. z o.o.

Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego PZLKrosno S.A.

Wytwórnia Zespołów
Kooperacyjnych
Sp. z o.o.
Conti Sp. z o.o.
BorgWarner Turbo
Systems Poland Sp. z
o.o.

Ankol Sp. z o.o.

Lotnicze Zakłady
Produkcyjno-Naprawcze
Aero-Kros Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe Ekolot Słowik
Małgorzata

Mielec

projektowanie i produkcja urządzeń i części zamiennych
(m.in. sterujących, pomiarowych), powietrzna platforma
bezzałogowa i awionika

Krosno

produkcja części i podzespołów dla lotnictwa cywilnego
i rolniczego: kratownice samolotu M-18, dysze wylotu
spalin, rury żarowe, elementy turbin parowych,
oprzyrządowanie
produkcyjne,
montażowe
i
pomocnicze

Mielec

produkcja lotniczych drzwi pasażerskich oraz luków
wykonanych z metali lekkich; produkcja części
precyzyjnych
wykonywanych
metodą
obróbki
skrawaniem

Rzeszów

produkcji oprzyrządowań dla przemysłu lotniczego,
wykonywanie dokumentacji podwykonawczej
produkcja turbosprężarek

Jasionka

Chorzelów

części zamienne i usługi remontowe do samolotów oraz
śmigłowców cywilnych i wojskowych (m.in. elementy
silników, przekładni do śmigłowców, sprzętu obsługi
naziemnej, materiały aluminiowe i chemiczne, materiały
eksploatacyjnych typu: oleje, smary, płyny hydrauliczne)

Krosno

działalność koncesjonowana (wytwarzanie i obrót
wyrobami
i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym – samoloty, silniki), materiały i części
zamienne
do
sprzętu
lotniczego,
panele
dźwiękochłonne, produkcja prefabrykatów metalowych,
pracownia osprzętu lotniczego, montaż statków
powietrznych, usługi lakiernicze, obsługa techniczna,
przeglądy i naprawy sprzętu lotniczego, produkcja i
obsługa ULM

Krosno

produkcja lekkich samolotów (samoloty: JK 05L Junior,
JK 01A, Elf, KR 030 Topaz)

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 13. Wybrane firmy z branży lotniczej w województwie podkarpackim

Źródło: Opracowanie własne

3.4 Klastry i organizacje branżowe
Klastry to skupiska powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, działających w podobnych sektorach
i związanych z nimi instytucji np. ośrodków badawczych. W województwie podkarpackim powstały trzy
organizacje o charakterze klastrowym w branży lotniczej: Stowarzyszenie Grupy
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, Podkarpackie Powiązania
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Kooperacyjne i Sieć „Avia Splot”. Władze samorządowe starają się wspierać powstawanie tego typu
inicjatyw m.in. poprzez finansowanie projektów ze środków funduszy europejskich.



DOLINA LOTNICZA (WWW.DOLINALOTNICZA.PL)

Najważniejszym klastrem w przemyśle lotniczym w Polsce jest mające siedzibę w Rzeszowie
Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Dolina Lotnicza
została zawiązana przez 18 Członków Założycieli w 2003 roku. Obecnie w jej skład wchodzi ponad 100
instytucji z regionu. Są wśród nich: producenci samolotów, wytwórcy części i komponentów do
samolotów, dostawcy, firmy zajmujące się działalnością badawczą w sektorze, dostawcy usług
logistycznych oraz instytucje edukacyjne. Głównym celem Doliny Lotniczej jest wzmacnianie
pozycji regionu w europejskim przemyśle lotniczym poprzez polepszanie ist niejącej bazy
produkcyjnej oraz stworzenie trwałej i niezawodnej sieci poddostawców, a także efektywnego
kosztowo łańcucha dostawców. Dodatkowo klaster dąży do rozwijania współpracy z innymi
europejskimi podmiotami przemysłu lotniczego, przyciągania inwestorów zagranicznych oraz
promowania współpracy przemysłu lotniczego z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi
i jednostkami badawczymi.
Powołanie Doliny Lotniczej wpłynęło na rozwój współpracy w dziedzinie edukacji oraz badań
i rozwoju. Stowarzyszenie współpracuje ze szkołami średnimi i centrami kształcenia praktycznego
z województwa podkarpackiego. Wybrane firmy Doliny Lotniczej pomogły doposażyć warsztaty
i przeszkolić nauczycieli, a pieniądze unijne pozwoliły na stworzenie specjalistycznych laboratoriów.
Dziś Stowarzyszenie Dolina Lotnicza skupia firmy nie tylko z Podkarpacia, ale promieniuje na całą
południową i wschodnią Polskę, geograficznie sięgając aż do Bielska-Białej i Kalisza. Przedsiębiorstwa
stowarzyszone w Dolinie Lotniczej zatrudniają obecnie około 23 tys. pracowników. Członkiem Doliny
Lotniczej może zostać przedsiębiorstwo lub instytucja związana z przemysłem lotniczym z południowowschodniej Polski posiadająca rekomendację przynajmniej dwóch obecnych członków
Stowarzyszenia.
Klaster Dolina Lotnicza zrealizował liczne projekty, m.in.:


stworzenie specjalistycznego, sześciojęzycznego portalu www.dolinalotnicza.pl, na którym
znaleźć można bazę danych firm, oferty oraz potrzeby kadrowe i badawcze przedsiębiorstw
wchodzących w skład Doliny Lotniczej;



działanie promocyjne podczas konferencji i targów międzynarodowych;



opracowanie prognozy dotyczącej rozwoju i zapotrzebowania technologii materiałowych
(w ramach projektu Forsight Material Technologies Development for the Aviation Valley
Cluster);



nawiązanie współpracy z ukraińskimi, słowackimi i węgierskimi klastrami lotniczymi w celu
stworzenia sprawnego, opartego na technologiach informatycznych, systemu wymiany
informacji oraz wzmocnienia współpracy z sektorem badawczym.
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Ważnym wydarzeniem dla Doliny Lotniczej było uruchomienie Podkarpackiego Parku NaukowoTechnologicznego AEROPOLIS. Wokół lotniska w Rzeszowie uzbrojono tereny, na które część produkcji
przeniosły tak znane firmy jak m.in. Goodrich i MTU Aero Engines, jeden z największych w świecie
producentów zespołów napędowych. Rolą Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS
jest podnoszenie konkurencyjności w województwie poprzez intensyfikację współpracy świata naukowego
z przedsiębiorstwami. W ramach Doliny Lotniczej działa także konsorcjum Centrum Zaawansowanych
Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza”, w skład którego wchodzą jedne z najważniejszych ośrodków
naukowych w Polsce m.in. Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski.
Członkowie Klastra Dolina Lotnicza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

AERO AT
ATI ZKM Forging Sp. z o.o.
Alinox Sp. z o.o.
ANGA Uszczelnienia Mechaniczne
Lotnicze Zakłady ProdukcyjnoNaprawcze "Aero-Kros"
Arkom Sp. z o.o.
Aviomechanika Sp. z o.o.
Avio Polska Sp. z o. o.
M.A.M. PPUH
B/E Aerospace
B&M OPTIK Sp. z.o.o.
Borimex PPUH
BRYK
Bureau Veritas Polska
CONTI Sp.zo.o.
Creuzet Polska Sp.z.o.o.
CAV Aerospace Limited
EC AvioTech Sp. z o.o.
DO - MET P.P.U.H.
EC Engineering Sp. z o.o.
E & K Sp. z o.o.
EL-Automatyka
ERKO Sp. j.
Eurotech Sp. z o.o.
Fin Sp. z o.o.
FLY Polska Sp. z o.o.
Goodrich Aerospace Poland
Hispano-Suiza Polska Sp. z o.o.
HSW-Narzędziownia
Instytut Energetyki Oddział Ceramiki
CEREL
Iwamet
Kennametal Polska Sp. z o.o.

33. Magellan Aerospace (Polska)
34. MARCO Export-Import Rzeszów
35. Margański&Mysłowski Zakłady
Lotnicze
36. McBraida Polska
37. Mielec ARR
38. M&M air sea cargo S.A.
39. MTU Aero Engines Polska
40. Nicholsons Sealing Technologies Sp.
z o.o.
41. Politechnika Rzeszowska
42. Pratt & Whitney Kalisz
43. Nafta-Gaz-Serwis S.A.
44. Norbert Polska
45. Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o.
46. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w
Mielcu
47. PZL-Świdnik S.A.
48. Rzeszów RARR
49. Remog
50. Royal Star Sp. z.o.o.
51. Zakłady Mechaniczne rufus Sp. z
o.o.
52. SEGER
53. Siemens
54. Tuv Nord
55. TW Metals Polska Sp.z.o.o.
56. Ultratech Sp. z o.o.
57. WALDREX S.C.
58. Firma Projektowo Usługowa
59. WIETPOL AEROSPACE
60. WSK "PZL-Krosno" S.A.
61. WSK "PZL-Rzeszów" S.A.
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62. Wytwórnia Zespołów
Kooperacyjnych Sp. z o.o.
63. Wytwórnia Konstrukcji
Kompozytowych
64. 3XTRIM
65. Vac Aero
66. Zakład Narzędziowy w Świdniku
67. ZM "WSK-Rzeszów" Sp. z o.o.
68. 4 AIR AIRLINES
69. K&K Selekt Centrum Doradztwa
Personalnego
70. ZPTSz "PZL-Mielec" Sp. z o.o.
71. SANDVIK POLSKA Sp. z o.o.
72. Zakład Narzędziowy ZELNAR
73. Wentworth Tech. Sp. z o.o.
74. Zakład Narzędziowy "PZL-Dębica"
Sp. z o.o.
75. Technology Management
Consultants - Poland
76. Thoni Alutec Sp. z o.o.
77. Stare Miasto - Park Sp. z o.o.
78. Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka"
Sp. z o.o.
79. METALTON Sp. J.
80. Hamilton Sundstrand Poland Sp.z
o.o.
81. MAPAL Narzędzia Precyzyjne Sp. z
o. o.
82. Śląskie Centrum NaukowoTechnologiczne Przemysłu
Lotniczego
83. Inkubator Technologiczny
84. Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.
85. CERTECH
86. MAKINO
87. INNpuls
88. ResEco
89. Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie

90. Wytwórnia Filtrów "PZL Sędziszów"
S.A.
91. CEWAR
92. ORTODROMA
93. Haas Group International
94. MAZAK
95. Zakłady Mechaniczne " Tarnów"
96. Kasuka Polska
97. Union Parts
98. Tubes International
99. Carl Zeiss
100. WSK Tomaszów Lubelski
101. Heli - One
102. Dreamline
103. Fotomapy
104. Nabor
105. DES ART Sp. z o.o.
106. Spiroflex
107. Lauren Peso Polska S.A.
108. GUMAT Sp. J
109. Mega Mold
110. MGGP Aero
111. Gühring Sp. Z o.o.
112. Zakłady Mechaniczne Tarnów SA
113. POLTRA
114. SIEGMA-CONSULT
115. Al-Stal Sp. z o.o.
116. MIKROTEC Sp. z o.o.
117. POLCOMM
118. ASQUINI POLSKA Sp. z o. o.
119. ASMG Sp. z o.o.

Dolina Lotnicza to unikalny klaster, w którym wielu światowych graczy współpracuje ze sobą – PZL
Aircraft Mielec- Sikorsky, MTU Aero Engines, Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów, UTC Aerospace
Systems. Wspólnie ugruntowały one swoją rolę bardzo istotnej części w światowym przemyśle
lotniczym. Dolina Lotnicza stanowi wzorcowy przykład wspólnych działań o charakterze klastrowym,
czego dowodem jest uznanie jej za pierwszy World Class Cluster w Polsce.
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PODKARPACKIE POWIĄZANIA KOOPERACYJNE (WWW.KLASTERLOTNICZY.PL)

Podkarpackie Powiązania Kooperacyjne to klaster lotnictwa lekkiego i ultralekkiego. Został on
powołany w 2008 roku i obecnie w jego skład wchodzi 26 małych i średnich przedsiębiorstw
z branży lotniczej, 6 ośrodków naukowo-badawczych oraz kilka stowarzyszeń, innych klastrów
i instytucji otoczenia biznesu. Wspólnie działają one na rzecz skupienia mniejszych i działających do
tej pory osobno przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze lotnictwa lekkiego i ultralekkiego.
Podkarpackie Powiązania Kooperacyjne to grupa dostawców i wytwórców podzespołów dla
przemysłu lotniczego produkująca ekologiczne samoloty oraz tworząca innowacyjne
rozwiązania dla lotnictwa cywilnego. Koordynatorem klastra jest Stowarzyszenie B-4, które ma za
zadanie reprezentację dostawców i wytwórców z sektora lotnictwa lekkiego i ultralekkiego,
wsparcie produkcji ekologicznych samolotów oraz innowacyjnych rozwiązań dla
lotnictwa cywilnego, wdrażanie pomysłów ze sfery badań i rozwoju, a także przekształcanie ich
w produkty i usługi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Stowarzyszenie B-4
Lotnicza Amatorska Federacja Rzeczypospolitej Polskiej
Instytut Lotnictwa
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Ekolot Słowik Małgorzata
Stowarzyszenie Lotnictwa Eksperymentalnego Oddział EAA 991
Stowarzyszenie Federacja Firm Lotniczych "Bielsko"
Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe im. Antoniego Kocjana, Poznań
Peszke S. C.
ELSERWIS Krzysztof Cwynar
Katarzyna Bęben – Audytor Lotniczy
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Szycie Sprzętu Sportowego. Nauka latania na paralotniach Bogdan Pelczar
FUN SURFING Zenon Pietruszka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Biuro Analiz Energetycznych
AL - MAR Automatyka Przemysłowa Oleksandr Antonov
Podkarpackie Centrum Produkcyjno- Wdrożeniowe Eko-Karpaty dr inż. Jan Pąprowicz
Verner Motor
J&AS AERO DESIGN Sp. z o.o., Łódź
Net-Art Paweł Rymarczyk
Nowak Wiesław Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowo – handlowe NW-TECH
Sulima Mana Jan Romaniak
Fabryka e-biznesu
Lubelskie Przedsiębiorstwo Technologii Bezwykopowych IMPACT Mirosław Koncewicz
Synergy Sp. z o. o.
NICOM JAKSAN SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Strona | 44

29.
30.
31.
32.
33.
34.

PILC - dr inż. Józef Grzybowski
Usługowy Zakład Instalacji Wod.Kan. C.O. i Gaz Zbigniew Gaweł
TECHPLAST Sp. z o. o.
EUROTEC Ilona Zięba
ATSystem Tomasz Wojnar
Bryk

Podkarpackie Powiązania Kooperacyjne podjęły współpracę z klastrami z branży lotniczej z Węgier oraz
Nowej Zelandii. Dzięki powołaniu klastra udało się zdobyć środki na budowę specjalistycznej hali,
w której tworzone mają być silniki do samolotów ultralekkich. Hala ma być wykorzystywana do
opracowywania technologii i produkcji maszyn, która umożliwi poszerzenie oferty członków
porozumienia. Stowarzyszenie ubiegając się wspólnie o wsparcie ze środków Unii Europejskiej na
opracowanie nowych rozwiązań ma ambicję przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa
w lotnictwie lekkim i ultralekkim oraz wzmocnienia roli Polski w tej dziedzinie.



SIEĆ „AVIA-SPLOT”

Sieć „Avia-Splot” to stowarzyszenie przedsiębiorstw i innych instytucji działających w sektorze
lotniczym, które zostało utworzone w 2007 roku. Strategicznymi celami klastra są m.in.:
podwyższanie zdolności produkcyjnych przemysłu lotniczego poprzez wspólne elastyczne
zarządzanie produkcją, zapewnienie wysokiej jakości produkcji, a także umacnianie współpracy
z zapleczem naukowym i technologicznym branży.

3.5 Najważniejsi inwestorzy
Sektor lotniczy w województwie podkarpackim, w związku z powrotem koniunktury po okresie
kryzysu, cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. Wśród największych inwestorów
w branży lotniczej na terenie województwa podkarpackiego znajdują się przede wszystkim
najważniejsze światowe koncerny lotnicze. Jednocześnie zdaniem ekspertów w ostatnim czasie
następuje specjalizacja produkcji w największych przedsiębiorstwach branży lotniczej (takich jak WSK
„PZL-Rzeszów” S.A. i Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu), która przejawia się w dążeniu do
wytwarzania komponentów i części lotniczych dla najważniejszych światowych marek branży
lotniczej.
Największe nakłady inwestycyjne w latach 2007-2012 poniosła amerykańska korporacja UTC,
inwestując w zakłady związane z produkcją samolotów i śmigłowców, a także silników i innych części
lotniczych. UTC jest właścicielem dużych, przejętych zakładów branży lotniczej (WSK PZL-Rzeszów
i Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu), a ponadto nowych zakładów produkcyjnych Pratt&Whitney
AeroPower (d. Hamilton Sundstrand Poland) w Rzeszowie, UTC Aerospace Systems (d. Goodrich
Aerospace Poland) w Tajęcinie (pow. rzeszowski) i Krośnie oraz UTC CCS Manufacturing Polska
(d. Kidde-Polska) w Ropczycach.
Drugie miejsce pod względem nakładów inwestycyjnych w latach 2007-2012 w szeroko pojętej branży
lotniczej zajmuje niemiecka firma Lothar Thoni inwestująca w zakłady Thoni Alutec Sp. z o.o. w Stalowej
Woli wytwarzające odlewy aluminiowe. Do największych inwestorów należy zaliczyć także niemieckie
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MTU Aero Engines. Firma zainwestowała w zakłady MTU Aero Engines Sp. z o.o. w Tajęcinie zajmujące
się produkcją części silników samolotowych oraz naprawą elementów zespołów napędowych
samolotowych.



PRZYKŁAD SUKCESU – WSK „PZL – RZESZÓW” S.A.

Firma WSK Rzeszów jest największym w Polsce producentem części silników lotniczych.
Przedsiębiorstwo należy obecnie do koncernu UTC, który dostarcza na rynek produkty i usługi dla
przemysłu. WSK Rzeszów zajmuje się produkcją skomplikowanych, zaawansowanych
technologicznie elementów silników lotniczych takich jak: struktury blaszane, aparaty kierujące,
odlewy precyzyjne, koła zębate, przekładnie, rurki systemów olejowych, powietrznych, paliwowych,
obróbka złożonych elementów (wały, dyski, kadłub). W zakładach odbywa się także produkcja
kompletnych silników przeznaczonych dla lotnictwa: odrzutowych, turbośmigłowych, turbowałowych
oraz przekładni śmigłowcowych.
W ramach WSK Rzeszów coraz większe znaczenie nabiera obszar projektowania. W ciągu ostatnich
lat przedsiębiorstwo przechodziło od projektowania prostych elementów do całych silników
lotniczych. W WSK Rzeszów montowano na przykład silniki do ponaddźwiękowych samolotów F-16,
a dziś uznawane jest za jeden z najlepszych zakładów amerykańskiego koncernu UTC pod względem
jakości produkcji. WSK Rzeszów jest także liderem w branży pod względem wartości sprzedanej
produkcji. Wyniki finansowe przedsiębiorstwa w 2013 roku przełożyły się bezpośrednio na zyski
koncernu United Technologies Corporation, który jest właścicielem WSK Rzeszów, fabryk lotniczych
PZL Mielec oraz Goodrich Aerospace Polandw Krośnie i UTC Aerospace Systems w Tajęcinie.

3.6 Potencjał branży
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zalicza lotnictwo do jednego z trzech sektorów
wysokiej szansy w województwie podkarpackim (obok informatyki i odlewnictwa). Należy
podkreślić, że województwo podkarpackie ciągle umacnia swoją pozycję, jako jeden z wiodących
obszarów pod względem produkcji lotniczej w skali europejskiej. Sprzyjają temu rosnące kompetencje
przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i pracowników oraz korzystne warunki
inwestycyjne.
Wraz z odbudową znaczenia tej gałęzi produkcji daje się zaobserwować wzrost skali produkcji oraz
zwiększenie jej różnorodności. Mając dodatkowo na uwadze przewagi komparatywne polegające
na niskich kosztach pracy przy stosunkowo dobrym wykształceniu pracowników województwo
podkarpackie należy ocenić jako niezwykle atrakcyjne inwestycyjnie. O potencjale branży świadczy
rozwijająca się współpraca ze światem nauki oraz prowadzone projekty badawczo-rozwojowe.
Województwo podkarpackie cechuje najwyższy udział nakładów prywatnych w finansowaniu
działalności badawczej i rozwojowej. Udział przedsiębiorstw w takich projektach powinien wzrosnąć
w najbliższych latach dzięki dotacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które w latach 20132017 przeznaczy 75 mln EUR na badania naukowe, rozwojowe i działania wspierające ich
komercjalizację w ramach sektora lotniczego.

Strona | 46

Tabela 12. Analiza SWOT dla sektora lotniczego w województwie podkarpackim

Mocne strony
























potencjał istniejących uczelni
technicznych i szkół średnich
zapewniających wykształconą kadrę
wieloletnia tradycja i wysoka kultura
techniczna związana tradycjami
przemysłu lotniczego na Podkarpaciu
wysoki poziom współpracy
przedsiębiorstw w zakresie działalności
innowacyjnej
działalność klastrów branżowych
wysokie nakłady na działalność B+R
ponoszone przez przedsiębiorstwa
funkcjonowanie specjalnych stref
ekonomicznych, parków
technologicznych i inkubatorów
przedsiębiorczości
tereny przewidziane pod nowe
inwestycje produkcyjne
wysoka aktywność Politechniki
Rzeszowskiej w sferze innowacyjnych
badań związanych z przemysłem
lotniczym
funkcjonowanie nowoczesnego portu
lotniczego „Rzeszów – Jasionka”
stosunkowo duża liczba instytucji
otoczenia biznesu na terenach
uprzemysłowionych województwa
wysoki udział uczniów i studentów w
liczbie ludności ogółem
potencjał uczelni wyższych w zakresie
kształcenia specjalistów w dziedzinie
lotnictwa, wysokich technologii i nauk
technicznych
znaczny udział eksportu w działalności
przedsiębiorstw regionu
zlokalizowane w regionie duże
przedsiębiorstwa stosujące relatywnie
nowoczesne technologie
konkurencyjny poziom kosztów

Słabe strony






dostępność komunikacyjna regionu
niewystarczająca znajomość języków
obcych wśród pracowników
koncentracja wielu przedsiębiorstw na
konkurencji cenowej, która stanowi
barierę dla działalności innowacyjnej i
specjalizacji
trudności w dostępie małych i średnich
przedsiębiorstw do innowacyjnych
rozwiązań i prac badawczo-rozwojowych

Strona | 47

Szanse










wzmocnienie współpracy pomiędzy
sektorem badawczo-rozwojowym a
podkarpackimi przedsiębiorstwami
przemysłu maszynowego i lotniczego
sukcesywna poprawa dostępności
komunikacyjnej regionu oraz
postępująca modernizacja wewnętrznej
sieci drogowej i kolejowej,
dostęp do rynków zbytu inwestorów
strategicznych
kreowanie łańcucha dostawców –
powstający i rozwijający się sektor
małych i średnich przedsiębiorstw wokół
dużych firm
wzmacniające się współpraca w
krajowym przemyśle lotniczym
poprawiająca się koniunktura przemysłu
lotniczego na świecie

Zagrożenia







narastanie dysproporcji pomiędzy
poziomem rozwoju województwa a
szybciej rozwijającymi się regionami
kraju
odpływ wysoko wykwalifikowanych kadr
do innych regionów kraju i za granicę,
wysokie bariery wejścia na nowe rynki
zagraniczne
niewystarczające zaplecze badawczorozwojowe
zachwianie koniunktury
międzynarodowej

Źródło: Opracowanie własne
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4 Branża chemiczna
Branża chemiczna to - obok lotniczej - jeden z lepiej rozwiniętych sektorów przemysłu
w województwie podkarpackim. Tradycje tego przemysłu sięgają już połowy XIX wieku, kiedy to
w 1854 roku w Bóbrce koło Krosna odkryto pierwsze złoże ropy naftowej, surowca
wykorzystywanego nie tylko w energetyce, ale również w produkcji wyrobów chemicznych.
Intensywny rozwój przemysłu województwa przypada również na okres 1936-1939 i łączy się
z powstaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego. W dalszych latach rozwinięto przemysł
tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych, a głównymi ośrodkami rozwoju stały się Dębica,
Sanok i Jasło. O dużej roli przemysłu chemicznego w regionie świadczy bardzo wysoki udział
w produkcji sprzedanej, w 2009 roku dla wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych wyniósł on 13,8%.
Dodatkowo w latach 2002-2010 sektor ten charakteryzował bardzo szybki wzrost zatrudnienia.
Branża chemiczna skupia 10,1% zatrudnionych w województwie. Uzupełnieniem tej gałęzi przemysłu
są podmioty specjalizujące się w produkcji farmaceutycznej i zlokalizowane na terenie Rzeszowa.
Sektor chemiczny w podkarpackim:





13,8% produkcji sprzedanej przemysłu (produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych);
10,1% zatrudnienia w województwie;
firmy o dużym znaczeniu krajowym i międzynarodowym;
Klaster Tworzyw Sztucznych „Poligen”.

4.1 Struktura i wielkość branży
Na terenie województwa w 2013 roku funkcjonowało 868 podmiotów branży chemicznej. O
dynamicznym rozwoju tego sektora świadczy stale rosnąca liczba podmiotów - od 2009 roku
zanotowano wzrost o 16,5%. Przemysł chemiczny w województwie podkarpackim obejmuje:




produkcję podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych
i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,
produkcję podstawowych substancji farmaceutycznych,
produkcję wyrobów z gumy.

Tabela 13. Liczba podmiotów gospodarczych branży chemicznej w województwie podkarpackim

Rok

Ogółem

Produkcja
podstawowych
chemikaliów

2009

745

167 (22,4%)

11 (1,4%)

567 (76,1%)

2010

797

175 (22,0%)

11 (1,3%)

611 (76,7%)

2011

807

167 (20,7%)

12 (1,5%)

628 (77,8%)

Produkcja substancji
farmaceutycznych

Produkcja wyrobów
z gumy
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2012

825

176 (21,3%)

12 (1,5%)

637 (77,2%)

2013

868

172 (19,8%)

16 (1,9%)

680 (78,3%)

Źródło: Dane GUS
W strukturze branży dominują podmioty produkujące wyroby z gumy, w 2013 roku stanowiły one
78,3% wszystkich podmiotów branży chemicznej województwa. Od 2009 roku udział tego sektora
wzrósł o 2,2 pkt. procentowe. Najmniejszy udział mają podmioty związane z produkcją
podstawowych substancji farmaceutycznych - w roku 2009 funkcjonowało 11 firm (1,5%), do 2013
roku ich liczba wzrosła do 16 (1,9%). Obecnie na Podkarpaciu działają 172 firmy, co stanowi 19,8%
firm całego polskiego sektora chemicznego. Podmioty branży chemicznej funkcjonują także na
terenie specjalnych stref ekonomicznych: 12 podmiotów na terenie SSE EURO-PARK MIELEC, 7 - na
terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Tabela 14. Liczba podmiotów gospodarczych branży chemicznej z kapitałem zagranicznym
w województwie podkarpackim

Rok

Ogółem

Produkcja
podstawowych
chemikaliów

2009

28

10

2

16

2010

29

10

2

17

2011

30

11

2

17

2012

34

14

2

18

2013

38

16

4

18

Produkcja substancji
farmaceutycznych

Produkcja wyrobów z
gumy

Źródło: Dane GUS
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują spółki z kapitałem zagranicznym, są one
obecne również w sektorze chemicznym. Ich liczba jest jednak niewielka, w zależności od rodzaju
produkcji ich udział w 2013 roku wahał się od 0,5 do 2,1%. Najliczniejsze są podmioty związane
z produkcją wyrobów z gumy, a liczba wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym stale rośnie
(28 podmiotów w 2009 roku, 38 podmiotów w roku 2013).

4.2 Rynek pracy a branża chemiczna
Dla rozwoju przyszłych kadr branży chemicznej województwa największe znaczenie ma Politechnika
Rzeszowska oferująca 3 kierunki studiów, w tym dwa kierunki zamawiane przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Są to: technologia chemiczna, biotechnologia (kierunki zamawiane) oraz
inżynieria chemiczna i procesowa. Studenci Wydziału Chemii Politechniki Rzeszowskiej otrzymują
kształcenie między innymi w zakresie technologii organicznej i tworzyw sztucznych, analizy
chemicznej w przemyśle i środowisku, inżynierii chemicznej i bioprocesowej, technologii produktów
leczniczych, inżynierii materiałów polimerowych.
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Branża chemiczna zatrudniała w 2012 roku 19008 osób, co stanowiło 2,8% wszystkich zatrudnionych
w województwie. Struktura podmiotów branży ma swoje odzwierciedlenie w strukturze zatrudnienia,
w której dominują osoby pracujące przy produkcji wyrobów z gumy, stanowią one 70,1%
wszystkich zatrudnionych w branży chemicznej.
Tabela 15. Zatrudnienie w branży chemicznej w województwie podkarpackim
Produkcja
podstawowych
chemikaliów

Produkcja substancji
farmaceutycznych

Rok

Ogółem

Produkcja substancji
chemicznych

2010

18727

4416 (23,6%)

12515 (66,8%)

1796 (9,6%)

2011

18593

4380 (23,6%)

13358 (71,8%)

855 (4,6%)

2012

19008

4480 (23,6%)

13318 (70,1%)

1210 (6,3%)

2013

18867

bd

bd

bd

Źródło: Dane GUS
Rozwój branży chemicznej województwa podkarpackiego jest również widoczny we wzroście
wynagrodzenia przeciętnego brutto, które w 2013 roku wyniosło 3549,29 zł. Od 2010 roku
zaobserwowano wzrost o 9,5%. Jednocześnie warto podkreślić, że poziom wynagrodzeń w sektorze
produkcji podstawowych chemikaliów jest niższy niż w sektorze produkcji wyrobów z gumy. Różnica ta
wynosi ok. 14,6%.

4.3 Najważniejsze przedsiębiorstwa branży chemicznej
w województwie podkarpackim
Głównymi ośrodkami rozwoju branży chemicznej są:


Rzeszów - stolica województwa, ośrodek rozwoju przemysłu farmaceutycznego (Leo Minor
W. Bąk, Polimarky Sp z o. o., Polkemic II Sp. z o. o., Wytwórnia Szablonów Kreślarskich Leniar
Sp. J.); w mieście funkcjonuje Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, Uniwersytet
Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska;



Mielec - miasto położone w dolinie Wisłoki, ponad 61 tys. mieszkańców, ośrodek przemysłu
tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów gumowych (CONTENUR Polska, C+N Polska Sp. z
o.o., COLFARM S. A.);



Dębica – miasto powiatowe, ok 47 tys. ludności, ośrodek przemysłu chemicznego i
gumowego (Firma Oponiarska „Dębica” SA, Tikkurila Beckers-Polifarb Dębica, Fabryka Farb i
Lakierów „Śnieżka”); w mieście funkcjonuje obszar przemysłowy Specjalna Strefa
Ekonomiczna „Euro Park” Mielec; w 2006 roku gmina uzyskała tytuł Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji;



pozostałe: Tarnobrzeg, Jedlicze.
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W wyżej wymienionych ośrodkach rozwoju, a także na pozostałym terytorium województwa
podkarpackiego, działają duże przedsiębiorstwa z branży chemicznej, które posiadają
międzynarodową renomę. Wśród nich wymienić można: Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S. A.,
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S. A., Zakłady Chemiczne „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp z o. o.,
LERG S. A., Firmę Oponiarska Dębica S. A., ICN Polfa Rzeszów S. A. oraz Zakład Produkcji i Dystrybucji
Leków Sanofi-Aventis Sp. z o.o. w Rzeszowie.



FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S. A.



ZAKŁADY CHEMICZNE „ORGANIKA-SARZYNA” S. A.



ZAKŁADY CHEMICZNE „SIARKOPOL” TARNOBRZEG SP Z O. O.



LERG S. A.

To czołowy producent farb i lakierów zarówno w Polsce, jak i Europie Środkowo-Wschodniej. Firma
obecna jest na rynku od 1984 roku. Słynie z bardzo dobrego zarządzania, dynamicznego rozwoju
i osiągania coraz silniejszej pozycji na rynku. Co istotne Śnieżka jest jedyną firmą w swojej branży
kontrolowaną wyłącznie przez polski kapitał.

Historia Zakładu sięga Centralnego Okręgu Przemysłowego, powstającego w latach 1936-1939.
Zakład utworzono nad rzeką Trzebośnica, na obszarach leśnych wsi Ruda Łańcucka, na linii
Przeworsk-Rozwadów. Przez cały czas istnienia Zakładu jest on nieustannie modernizowany,
zarówno pod względem infrastruktury produkcyjnej jak i oferty produktów. W produkcji środków
ochrony roślin stosuje się obecnie technologię MCPA. Stale zwiększa się zdolności produkcyjne
w zakresie tworzyw sztucznych (produkcja nienasyconych żywic poliestrowych, produkcja żelkotów,
produkcja żywic epoksydowych podstawowych i wysokocząsteczkowych). Zakład stara się również
o uzyskanie patentów na nowe rozwiązania produktowe. Największy nacisk kładzie się na podnoszenie
jakości i wydajności, rozszerzanie palety produktów oraz stosowanie rozwiązań zgodnych
z zasadami zrównoważonego rozwoju i przyjaznych środowisku (technologie energooszczędne,
technologie niskościekowe, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery).

Zakłady powstały w 2001 roku, jako efekt restrukturyzacji Kopalń i Zakładów Przetwórczych
Siarki „Siarkopol”. Jest to jeden z większych producentów siarki i nawozów mineralnych, siarki
konfekcjonowanej, wyrobów chemicznych. Zakłady dodatkowo w swojej ofercie mają dystrybucję
energii elektrycznej i gazu ziemnego. Flagowym produktem firmy są nawozy mineralne, unikatowe na
skalę krajową. Celem Zakładów jest bezpieczne produkowanie wyrobów najwyższej jakości,
trafiających w indywidualne zapotrzebowanie klientów i odpowiadające na zmieniające się potrzeby
rolnictwa.

To producent i eksporter żywic syntetycznych produkowanych na potrzeby innych gałęzi przemysłu.
Firmę charakteryzują duże nakłady na badania i rozwój oraz stałe podnoszenie kwalifikacji
pracowników. Posiada własne zaplecze badawczo-rozwojowe, współpracuje z zewnętrznymi
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instytucjami badawczymi w całym kraju. Roczne nakłady inwestycyjne wynoszą ok. 15 mln zł.
Bardzo ważna jest dbałość o środowisko naturalne – w ostatnim dziesięcioleciu nakłady na
ochronę środowiska wyniosły ponad 20 mln zł.



FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S. A.



ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLPHARMA” S.A. ODDZIAŁ PRODUKCYJNY W NOWEJ

„Dębica” to największy polski producent opon do samochodów osobowych i dostawczych. W ofercie
znajdują się także opony całostalowe do samochodów ciężarowych, opon do samochodów
terenowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz innych produktów z branży oponiarskiej. Warto
podkreślić, że „Dębica” to największy inwestor i zakład pracy w samej Dębicy i na Podkarpaciu.
Zatrudnia blisko 2900 pracowników, dodatkowo rozwinięto sieć współpracy z ponad 300 firmami
lokalnymi. Od 1995 roku strategicznym inwestorem zagranicznym jest koncern Goodyear Tyre &
Rubber Company, posiadający obecnie ponad 75% akcji spółki. Na skutek pozyskania inwestora z linii
produkcyjnych „Dębicy” schodzą produkty marek: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Oferta
trafia do odbiorców w 60 krajach na 6 kontynentach (głównie Wielka Brytania, Niemcy, Francja,
Hiszpania, Włochy, USA, Brazylia).

DĘBIE

Firma jest najmłodszym podkarpackim podmiotem branży farmaceutycznej. Zlokalizowana
jest w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. Spółkę utworzono
w 1999 roku w ramach Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, k tóre są jedynym
właścicielem. Zakład farmaceutyczny w Nowej Dębie pracuje zgodnie ze standardami GMP i FDA,
obowiązującymi zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak również w Stanach Zjednoczonych, ma
bardzo duże zdolności produkcyjne, które wynoszą ponad 2 mld tabletek powlekanych i kapsułek
rocznie. Głównym celem firmy jest produkcja najlepszych leków w dostępnej dla każdego cenie.



ICN POLFA RZESZÓW S. A.



ZAKŁAD PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI LEKÓW SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O. W RZESZOWIE

Firma powstała jako mały zakład produkcji parafarmaceutyków już w 1951 roku. Do czasów
współczesnych asortyment został znacznie poszerzony. W latach 90. XX wieku wybudowano
całkowicie nowy zakład, który w tamtym czasie był największą inwestycją w polskim przemyśle
farmaceutycznym. Od 1997 roku właścicielem firmy jest międzynarodowy koncern ICN
Pharmaceuticals Inc (obecnie Valeant Pharmaceuticals International Inc). ICN Polfa Rzeszów ma
obecnie bardzo silną pozycję na rynku polskim i zagranicznym. Produkty wytwarzane są zgodnie
z zasadami GMP. Od 2013 za dystrybucję produktów odpowiada Valeant sp. z o.o. sp. j.

Zakład w Rzeszowie istnieje od blisko 30 lat i stanowi jeden z 112 zakładów firmy Sanofi na świecie.
Za pomocą nowoczesnych urządzeń i linii technologicznych możliwa jest produkcja tabletek,
kapsułek, saszetek oraz kremów i płynów. Fabryka posiada certyfikaty GMP i HACCP. Najbardziej
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rozpoznawalne produkty Sanofi w Polsce to No-Spa, Magne B6, Emolium oraz Propodia.
W Rzeszowskim zakładzie zatrudniono ok. 250 osób, a w ostatnim pięcioleciu na inwestycje
przeznaczono ok. 50 mln zł. Ponad połowa produkcji trafia na rynki zagraniczne (Wielka Brytania,
Portugalia, Hiszpania, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Włochy, Austria, Czechy, Słowacja, Białoruś,
Rosja, RPA, Filipiny, Malezja). Do mocnych stron firmy zalicza się wysoką jakość produktów
i konkurencyjne koszty produkcji.
Tabela 16. Pozostałe firmy sektora chemicznego w województwie podkarpackim
Nazwa firmy

Produkcja

Siedziba

C+N Polska Sp. z o.o.

tworzywa sztuczne

Mielec

CONTENUR Polska

tworzywa sztuczne

Mielec

GEYER HOSAJA Sp. z o. o.

tworzywa sztuczne

Radomyśl Wielki

COLFARM S. A.

pr. farmaceutyczne

Mielec

Leo Minor W. Bąk

tworzywa sztuczne

Rzeszów

Polimarky Sp z o. o.

tworzywa sztuczne

Rzeszów

Polkemic II Sp. z o. o.

tworzywa sztuczne

Rzeszów

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich
tworzywa sztuczne
Leniar Sp. J.

Rzeszów

Zakład Produkcji Folii „EFEKT Plus” Sp.
tworzywa sztuczne
z o. o.

Rzeszów

Ozono Sp. z o. o.

tworzywa sztuczne

Jedlicze

Kronospan HKL

tworzywa sztuczne

Pustków

SPLAST Sp. z o. o.

tworzywa sztuczne

Pustków

ZSChiM Piotrowice II Sp. z o. o.

surowce chemiczne

Tarnobrzeg

Cellfast Sp. z o. o.

tworzywa sztuczne

Stalowa Wola

Marma Plast II Sp. z o. o.

tworzywa sztuczne

Nowa Dęba

Rafineria Nafty Jedlicze S. A.

pr. chemiczne

Jedlicze

Dipol Plastic Technology Sp. z o.o.

tworzywa sztuczne

Rzeszów

Cargill Poland Sp. z o.o.

produkty farmaceutyczne

Jarosław i Ropczyce

Onduline
Sp. z o.o.

Materiały

Budowlane tworzywa sztuczne

Mielec

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 14. Wybrane firmy z branży chemicznej w województwie podkarpackim

Źródło: Opracowanie własne
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4.4 Klastry i organizacje branżowe



KLASTER PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH POLIGEN

Klaster jest inicjatywą trzech podkarpackich podmiotów: Politechniki Rzeszowskiej, MARMA Polskie
Folie Sp z o. o. oraz INNpuls. Podjęcie inicjatywy wynikało z ogromnego potencjału branży chemicznej
regionu. Formalnie klaster funkcjonuje od 2011 roku. Ma on charakter otwarty, odpowiada na
rzeczywiste potrzeby podmiotów go tworzących i ma szansę stać się – po Dolinie Lotniczej - drugą
marką na Podkarpaciu. Celem klastra jest stworzenie systemu innowacji służącego efektywnej
współpracy jego członków. Współpraca obejmuje zagadnienia wzrostu konkurencyjności,
wdrażania innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych oraz rozwoju kapitału
ludzkiego. Podejmowane przez klaster działania obejmują przede wszystkim inicjowanie
współpracy między nauką i biznesem oraz procesów transferu technologii, a także inicjowanie badań
naukowych pozwalających na rozwój technologiczny. Dodatkową aktywnością jest organizacja
warsztatów, seminariów i szkoleń oraz popularyzacja idei klasteringu.
Najnowszym projektem, którym został objęty klaster jest „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA –
Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia”. Program oferuje
staże w przedsiębiorstwach (tzw. centrach sieci) dla naukowych i/lub naukowo-dydaktycznych
pracowników uczelni oraz staże oddelegowanych przez MŚP pracowników na uczelniach wyższych.
Członkowie klastra mogą wziąć udział w programie jako centra sieci lub „delegujący na staż”. Efektem
takiej współpracy ma być: zdobywanie wiedzy odnośnie innowacyjnych rozwiązań i najnowszych
branżowych osiągnięć naukowych, inicjowanie nowych projektów wdrożeniowych, wzrost
intensywności współpracy na linii przedsiębiorstwa - uczelnie oraz zwiększenie poziomu transferu
wiedzy i technologii pomiędzy podkarpackim biznesem i nauką.
Członkowie Klastra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Poligen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Enterio s.c.
INNpuls Sp. z o.o.
Klasterpro.pl Sp. z o.o.
MARMA Polskie Folie Sp. z o.o.
Polkemic II Sp. z o.o. S.K.A.
Politechnika Rzeszowska
Polimarky Marek Kyc Sp.j.
Splast Sp. z o.o.
Z.P.H. Bepolplast I Sp.j.
ZMM Maxpol Zuc
LEO MINOR
KARMAT ZPSS
P.P.U.H „BISS”
RYMATEX Sp. z o.o.
Dipol Plastic Technology Sp. z o.o
P.H. ELMAT Sp. z o.o.
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4.5 Potencjał branży chemicznej na Podkarpaciu:
Branża chemiczna posiada duży potencjał rozwojowy w województwie podkarpackim. Ten sektor
przemysłu na Podkarpaciu ma swoją długoletnią tradycję, która sięga jeszcze XIX wieku.
Województwo ma ugruntowaną markę w tym zakresie, dzięki działalności firmy oponiarskiej
w Dębicy, czy też występowania ropy naftowej. Rozwojowi branży chemicznej sprzyja potencjał
istniejących uczelni wyższych. Województwo podkarpackie cieszy się również zainteresowaniem
inwestorów zagranicznych, przez co wiele zakładów zostało włączonych w sieci międzynarodowe.
Przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na pojazdy samochodowe, dużą szansą dla regionu jest
rozwijanie produkcji opon. Wsparciem rozwoju branży chemicznej są klastry skupiające
podmioty gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze oraz instytucje wspierające. Korzystnym
zjawiskiem są specjalne strefy ekonomiczne oraz uzyskanie wsparcia finansowego ze strony EU.
Tabela 17. Analiza SWOT dla sektora chemicznego w województwie podkarpackim
Mocne strony











dostępność wykwalifikowanych kadr
innowacyjne przedsiębiorstwa
obecność silnych marek,
rozpoznawalnych w skali krajowej i
międzynarodowej
rozwinięta współpraca klastrowa
podmiotów sektora
obecność specjalnych stref
ekonomicznych
zainteresowanie inwestorów
zagranicznych
możliwość uzyskania wsparcia ze strony
funduszy europejskich
współpraca pomiędzy podmiotami
branży a szkolnictwem wyższym
oferta atrakcyjnych staży w
przedsiębiorstwach

Słabe strony


Szanse





wzrost zainteresowania ze strony
korporacji międzynarodowych
rozwój transportu i wzrost liczby
samochodów osobowych i
zapotrzebowania na części do nich
wzrost zapotrzebowania na nawozy
sztuczne

ograniczona aktywność badawczorozwojowa uczelni wyższych

Zagrożenia




wzmocnienie „ekologicznego” sposobu
gospodarowania, które może skutkować
spadkiem wykorzystania nawozów
sztucznych i tworzyw
spadek zamożności społeczeństwa,
zahamowanie produkcji i spadek
sprzedaży pojazdów samochodowych

Źródło: Opracowanie własne
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5 Branża informatyczna
Polska posiada największy w Europie Środkowo-Wschodniej potencjał wzrostu wykorzystania usług
informatycznych. Sektor informatyczny w kraju dynamicznie zwiększa obroty i zdaniem ekspertów
trend ten będzie utrzymywał się również w najbliższych latach. Najważniejszymi segmentami są
produkcja sprzętu komputerowego i tworzenie oprogramowania. Dla rozwoju branży
najistotniejszym nabywcą towarów i usług pozostaje administracja, jednak również sektor
bankowy, energetyczny i transportowy dają branży IT perspektywy dalszego wzrostu.
Województwo podkarpackie jest jednym z ważniejszych ośrodków branży informatycznej w Polsce.
O potencjale regionu dla rozwoju tego sektora świadczy zarówno obecność ważnych inwestorów,
takich jak Asseco Poland, jak i działalność wielu dynamicznych małych i średnich podmiotów oraz
wspólne inicjatywy firm zrzeszonych w Klastrze Firm Informatycznych Polski Wschodniej.
Jednocześnie region posiada silne zaplecze dydaktyczne. Najatrakcyjniejsze inwestycyjnie dla branży
informatycznej wydają się tereny podregionu rzeszowskiego, tarnobrzeskiego (gdzie najsilniejszym
ośrodkiem jest Mielec) i krośnieńskiego.
Sektor informatyczny w województwie podkarpackim:






ASSECO Poland - lider branży informatycznej w Polsce;
Duża liczba małych i średnich przedsiębiorstw specjalizujących się w informatyzacji
przedsiębiorstw;
Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej – stowarzyszenie skupiające ok. 45 firm
zajmujących się m.in. sprzedażą sprzętu komputerowego, tworzeniem oprogramowania,
montażem sieci komputerowych, tworzeniem stron internetowych;
Wysoki odsetek studentów kierunków informatycznych i technicznych.

5.1 Struktura branży
W ostatnich latach zauważalny jest wyraźny wzrost liczby podmiotów gospodarczych
działających w branży informatycznej w województwie podkarpackim. Sektor informatyczny
podzielić można na trzy podstawowe segmenty, którymi są produkcja sprzętu komputerowego,
tworzenie oprogramowania oraz usługi. Zauważalny jest spadek udziału produkcji sprzętu na rzecz
wzrostu dwóch pozostałych segmentów, co upodabnia Polskę do rozwiniętych gospodarek Unii
Europejskiej.
W 2013 roku w województwie podkarpackim w rejestrze REGON odnotowano 2673 przedsiębiorstwa
działające w sektorze informatycznym. Zdecydowana większość z nich (74%) prowadzi działalność
związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązaną z tą
dziedziną. 21% przedsiębiorstw branży prowadzi działalność usługową w zakresie informacji (np.
przetwarzanie danych i zarządzanie stronami internetowymi), a 5% zajmuje się produkcją
komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.
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Rysunek 15. Liczba podmiotów sektora informatycznego w podkarpackim rejestrze REGON (lata
2009-2013)

Źródło: Dane GUS
Struktura branży informatycznej w województwie cechuje się wyraźną dominacją mikroprzedsiębiorstw
zatrudniających do 9 osób (2629 firm). Stosunkowo nieliczne są natomiast firmy średnie i duże.
Przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób jest 33, średnich (zatrudniających 50-249
pracowników) jest 8. W województwie zarejestrowane są także 3 duże podmioty zatrudniające
powyżej 249 pracowników. Zauważalny jest również wzrost liczby zarejestrowanych spółek
z udziałem zagranicznym – z 7 w 2009 roku do 17 w 2013 roku.

5.2 Rynek pracy a branża informatyczna
Informatyka jest kierunkiem studiów na 5 podkarpackich uczelniach. W 2012 roku na kierunkach
informatycznych uczelni publicznych i niepublicznych w województwie studiowało według danych
GUS 3020 studentów, a więc najwięcej spośród wszystkich województw Polski Wschodniej (do
regionu zaliczono województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie). Województwo
podkarpackie wyróżnia się także stosunkowo dużym odsetkiem absolwentów kierunków
informatycznych wśród ogółu studentów. W 2012 roku 4,5% ogółu podkarpackich studentów uczyło się
na kierunkach informatycznych. To nieco więcej niż średnio w całej Polsce (4,3%) oraz niemal dwukrotnie
więcej niż, przykładowo, w sąsiadującym województwie lubelskim (2,7%).
Informatyka jest jednym z kierunków zamawianych na podkarpackich uczelniach wyższych, w ramach
programu Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego. Program ma przyczynić się do zwiększenia liczby
studentów na kierunkach, które zostały uznane przez ekspertów za strategiczne dla rozwoju polskiej
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gospodarki. Należy także dodać, że technik informatyk to profil najczęściej wybierany w podkarpackich
technikach.
Najważniejszymi uczelniami województwa podkarpackiego są: Politechnika Rzeszowska,
Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Uczelnie te prowadzą
działalność badawczą i rozwojową związaną z branżą informatyczną. Własną działalność
badawczo-rozwojową prowadzą jednak także przedsiębiorstwa prywatne – wymienić należy tu
przede wszystkim Asseco Poland S.A., które zajmuje czołową pozycję w badaniach w sektorze
informatycznym w skali kraju.
Rysunek 16. Liczba zatrudnionych w branży informatycznej w województwie podkarpackim
w latach 2009-2013
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Źródło: GUS
O rozwoju branży informatycznej na Podkarpaciu świadczyć może rosnące zatrudnienie w tym sektorze.
Dane GUS pokazują, że w branży informatycznej w 2013 roku zatrudnionych było 6936 osób, czyli blisko
dwukrotnie więcej niż w 2009 roku. Średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze informatycznym w
województwie podkarpackim wyniosło 5954,28 PLN, co plasuje się znacznie powyżej średniej dla innych
branż.

5.3 Przedsiębiorstwa branży informatycznej w województwie
podkarpackim
Znaczenie branży informatycznej dla rozwoju regionu stale rośnie. Sektor ten posiada w chwili
obecnej silną reprezentację w postaci: Asseco Poland S.A. Jest to zdecydowanie największa firma
informatyczna w regionie. Większość przedsiębiorstw branży informatycznej województwa
podkarpackiego ma swoje siedziby w Rzeszowie.
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Tabela 18. Wybrane firmy branży informatycznej w województwie podkarpackim
Nazwa firmy

Siedziba

Asseco Poland S.A

Rzeszów

Oferta







OPTeam S.A.

Jasionka







produkcja oprogramowania dla sektora bankowego;
rozwiązania dla instytucji ubezpieczeniowych;
systemy informatyczne dla administracji publicznej;
dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów
oraz terminali płatniczych;
rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego;
systemy uwierzytelniania;
produkcja i integracja systemów wykorzystujących
technologię kart elektronicznych;
budowa sieci teleinformatycznych (LAN, WAN, systemy
teletransmisyjne);
wdrażanie rozwiązań polityki bezpieczeństwa danych,
dostępu do Internetu oraz zasilania;
realizacja ośrodków Data Center;
wdrażanie oprogramowania systemowego i aplikacji
biznesowych;

SoftSystem Sp. z
o.o.

Rzeszów



tworzenie i obsługa
informatycznych oraz
placówek medycznych;

Mikrotech S.A.

Krosno






sprzedaż komputerów, sprzedaż i leasing; urządzeń
elektronicznych;
brokerstwo mediowe i Call Center;
monitoring informacji biznesowych;
systemy zamiany głosu na tekst;

laboratoryjnych systemów
usług integracyjnych dla

BMM Sp. z o.o.

Rzeszów





tworzenie i wdrażanie oprogramowania dla firm;
opieka nad systemami IT;
szkolenia, doradztwo;

COMP Soft Sp. z
o.o.

Mielec



dostarczanie zintegrowanych systemów zarządzania
przedsiębiorstwami;

DIGIT-AL Sp. z o.o.

Rzeszów




integracja oprogramowania dla biznesu;
dostarczanie oprogramowania tworzonego
zamówienie;



systemy bezpieczeństwa informacji, ochrona danych
osobowych, ochrona informacji niejawnych;
audyty bezpieczeństwa;

eSecure Sp. z o.o.

Krosno



na
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TOP S.A.

Rzeszów



oprogramowanie
dla
wielooddziałowych
firm
dystrybucyjnych, budowlanych, motoryzacyjnych, RTVAGD, producentów spożywczych, meblowych itp.;

Ideo Sp. z o.o.

Rzeszów






tworzenie witryn internetowych;
prowadzenie kampanii e-marketingowych;
pozycjonowanie serwisów;
tworzenie aplikacji interaktywnych;

Order of Code sp. z
o.o.

Przemyśl



opracowanie strategii działań pozycjonujących witryny
w Internecie;
analiza i opracowanie strategii SEM;
tworzenie i prowadzenie kampanii reklamowych w
Google;



ZETO-RZESZÓW Sp.
z o. o.

Rzeszów






instalacja i obsługa sieci komputerowych;
dostawa i instalacja central telefonicznych i sprzętu
biurowego;
hosting;
tworzenie aplikacji i systemów internetowych;

Rzeszów






produkcja kabli światłowodowych
produkcja okablowania strukturalnego
systemy CWDM
Produkcja komponentów światłowodowych

Partners in Progress Jasionka
sp. z o.o.



systemy obsługi klienta,
dokumentów, zintegrowane
uczelnią



tworzenie systemów informatycznych dla biznesu,
tworzenie i zarządzanie bazami danych

P.H. ELMAT Sp. z
o.o.

Systemy
Informatyczne
Set(h) sp. z o. o.

Głogów
Małopolski

elektroniczny obieg
systemy zarządzania

Źródło: Opracowanie własne

Strona | 64

Rysunek 17. Wybrane firmy z branży informatycznej w województwie podkarpackim

Źródło: Opracowanie własne



PRZYKŁAD SUKCESU: ASSECO POLAND S.A.

Największą polską firmą informatyczną jest podkarpackie Asseco Poland. Jest to również
największa spółka informatyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(od 2008 roku wchodzi w skład indeksu WIG 20). Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie w Polsce
ponad 4500 specjalistów. Siedziba spółki mieści się w Rzeszowie, ale biura Asseco znajdują się w 18
miastach w Polsce.
Spółka stała się istotnym graczem na europejskim rynku producentów oprogramowania. Asseco
Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Przedsiębiorstwo przede wszystkim
buduje i wdraża własne systemy informatyczne dla sektora bankowego, administracji publicznej,
branży ubezpieczeniowej i dużych przedsiębiorstw. Asseco Poland jest wiodącą spółką
międzynarodowej Grupy Asseco, która od pięciu lat nieprzerwanie utrzymuje się w czołowej
dziesiątce największych europejskich producentów oprogramowania. Grupa Asseco zajęła w 2013
roku 6. miejsce w rankingu największych producentów oprogramowania w Europie – Truffle 100.
Przychody Grupy ze sprzedaży oprogramowania za 2012 rok przekroczyły 1 mld euro. Jest to możliwe
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dzięki konsekwentnemu zwiększaniu przychodów ze sprzedaży oprogramowania i ekspansji
zagranicznej. Dzisiaj Grupa Asseco działa w 39 krajach – jest obecna m.in. na rynkach w Czechach, na
Słowacji, we Francji, we Włoszech, w Izraelu. W dalszej ekspansji geograficznej firma chce
koncentrować się głównie na krajach rozwijających się w Europie Wschodniej, Azji i Afryce.

5.4 Klastry i organizacje branżowe
Klastry to skupiska powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, działających w podobnych sektorach
i związanych z nimi instytucji np. ośrodków badawczych. W województwie podkarpackim powstały
trzy organizacje o charakterze klastrowym związane z branżą informatyczną (Podkarpacki Klaster
Informatyczny, Podkarpacko-Lubeski Innowacyjny Klaster Informatyczny oraz Klaster IT – Klaster Firm
Informatycznych Polski Wschodniej). Najważniejszą z nich jest Klaster Firm Informatycznych Polski
Wschodniej (Klaster IT). Władze samorządowe starają się wspierać powstawanie tego typu
inicjatyw m.in. poprzez finansowanie projektów ze środków funduszy europejskich.



KLASTER

FIRM

INFORMATYCZNYCH

POLSKI

WSCHODNIEJ

(KLASTER

IT)

–

WWW.KLASTERIT.PL

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej powstał w 2010 r. w Rzeszowie na bazie
Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, które zrzeszało firmy z branży technologii informatycznych
z Podkarpacia. Zasięg klastra wykroczył poza granice województwa podkarpackiego, prowadząc do
stworzenia Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej. Klaster skupia firmy z pięciu
województw Polski Wschodniej, jednak największą grupę stanowią podkarpackie przedsiębiorstwa.
Działanie klastra przyczynia się do rozwoju średnich firm o dużym potencjale rozwojowym. Klaster
przede wszystkim wspiera przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w partnerstwie, wymianę
doświadczeń, prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych. Zrzeszone przedsiębiorstwa
zwiększają swoje szanse na opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii i mają okazję
wspólnie prezentować swoją ofertę.
Członkowie Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Abc-Service
aberit agencja interaktywna
Agencja Kreatywna 4N
appHouse Sp. z o.o.
ART3D Technology
BD Center Sp. z o.o.
BIURO-MAT Sp. z o.o.
Biznes Program
BMM Sp. z o.o.
DIGIT-AL.
Exacto Sp. z o.o.
Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.
FIBNET

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Guardar Sp. z o.o.
Hyperfox Advertisement Agency
Ideo Sp. z o.o.
Infinite
International Trade Technologies
IS Networks
LOGITO Sp. z o.o.
Mobile Madness Agencja Marketingu
Mobilnego
MobiTouch Sp. z o.o.
Moonbite
NET Sp. z o.o.
NTSwincash Commit Polska
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

One Voice Marketing Communications
Optikom
Order of Code sp. z o.o.
Pixel PR Sp. z o.o.
Podkarpacki Ośrodek SzkoleniowoDoradczy Sp. z o.o.
PROFERIS s.c.
Prosferi Sp. z o.o.
Robnet Sp. z o.o.
SHL Centrum Technologii

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Signum Sp. z o.o
SystemyIT.pl Krzysztof Dubowski
TECHNIKA
TiO interactive
TNTBusiness
TOP S.A.
Vegacom
VIRTUAL S.C.
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej ma także na celu rozszerzenie współpracy
z uczelniami wyższymi i administracją. Współpracuje m.in. z: Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie, Narodową Akademią Nauk Ukrainy we Lwowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Jarosławiu oraz Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Miasta
Rzeszowa. Reprezentując przedsiębiorców Klaster wpływa na politykę gospodarczą władz
województwa, opracowywane dokumenty i strategie.

5.5 Potencjał sektora informatycznego w województwie
podkarpackim
Rozwojowi sektora informatycznego w województwie podkarpackim będzie towarzyszyć transfer
zaawansowanych technologii informatycznych i rozbudowywanie łańcuchów kooperacyjnych
o zasięgu globalnym. Kluczowe dla branży jest wsparcie otrzymywane ze środków krajowych
i z funduszy europejskich. Na specjalny program Polska Cyfrowa w latach 2014-2020 ze środków
unijnych przeznaczonych zostanie 8 miliardów złotych. Łącznie z wkładem krajowym daje to
sumę 10 mld złotych przeznaczonych na cyfryzację kraju, szybki Internet, e-usługi i kompetencje
cyfrowe Polaków. Będzie to z pewnością czynnik przyśpieszający rozwój sektora informatycznego
i zwiększający dostępność teleinformatyczną regionu. Należy się przede wszystkim spodziewać
wzrostu znaczenia segmentu dostarczycieli usług informatycznych.
Potencjał regionu dla rozwoju branży informatycznej tworzą przede wszystkim dobrze
wykwalifikowani i dostępni specjaliści (absolwenci informatyki na podkarpackich uczelniach),
zaplecze naukowe oraz niskie koszty działalności. Ważnym czynnikiem jest także poprawiająca się
dostępność i jakość infrastruktury telekomunikacyjnej. O potencjale Podkarpacia dla inwestycji
w sektorze informatycznym świadczy rosnąca liczba przedsiębiorstw sektora oraz fakt, że swoją
siedzibę ma tu firma Asseco Poland S.A., która jest jednym z europejskich liderów branży IT.
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Tabela 19. Analiza SWOT dla sektora informatycznego dla województwa podkarpackiego
Mocne strony





















potencjał istniejących uczelni
technicznych zapewniających
wykształconą kadrę dla sektora IT
funkcjonowanie specjalnych stref
ekonomicznych, parków
technologicznych i inkubatorów
przedsiębiorczości
rozwinięta infrastruktura techniczna
terenów przewidzianych pod nowe
inwestycje
działalność klastrów tematycznych
wysoka aktywność Politechniki
Rzeszowskiej w sferze innowacyjnych
badań związanych z przemysłem
elektrotechnicznym
stosunkowo duża liczba instytucji
otoczenia biznesu na terenach
uprzemysłowionych województwa
wysoki udział uczniów i studentów w
liczbie ludności ogółem
bogata baza techniczna, doświadczona
kadra oraz tradycje przemysłowe i znane
marki w wiodących sektorach gospodarki
regionu
znacząca liczba podmiotów w woj.
podkarpackim działających w branży IT
siedziba jednego z największych
dostawców i lidera międzynarodowej
grupy kapitałowej – Asseco
kadra i infrastruktura uczelni wyższych
kształcących na kierunkach
informatycznych i okołoinformatycznych
stosunkowo niskie koszty produkcji

Słabe strony











relatywnie niska aktywność środowiska
akademickiego w międzynarodowych
projektach badawczych związanych z
rozwojem branży
niewielka liczba zgłaszanych patentów
słaba dostępność komunikacyjna regionu
niewystarczający poziom znajomość
języków obcych wśród pracowników
niewystarczający stan infrastruktury
telekomunikacyjnej na części obszaru
województwa, w tym kanalizacji
teletechnicznej, oraz kabli
światłowodowych
relatywnie mały rynek zbytu dla
rozwiązań IT na terenie województwa
odpływ wysoko kwalifikowanych kadr do
innych regionów kraju i za granicę
rozdrobnienie, słabość organizacyjna i
finansowa dużej części przedsiębiorstw
branży
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Szanse













sukcesywna poprawa dostępności
komunikacyjnej regionu oraz
modernizacja sieci drogowej i kolejowej
prognozowany wzrost zapotrzebowania
na usługi IT w Polsce i na świecie
wykreowanie i promocja marki
podkarpackiej informatyki
dostępność funduszy europejskich, (m.in.
program Cyfrowa Polska)
rozwój współpracy w ramach
działających klastrów i organizacji
branżowych
zwiększenie dostępności do
zewnętrznych źródeł finansowania dla
przedsiębiorstw
zwiększenie nakładów na badania i
wzmocnienie współpracy pomiędzy
sektorem badawczo-rozwojowym a
przedsiębiorstwami branży
informatyczne
planowane inwestycje w infrastrukturę
szerokopasmowego dostępu do
Internetu

Zagrożenia






narastanie dysproporcji pomiędzy
poziomem rozwoju województwa a
szybciej rozwijającymi się regionami
kraju
wzrost konkurencji krajowej i
międzynarodowej
dalszy odpływ wykwalifikowanej kadry z
regionu
postrzeganie niskich kosztów pracy jako
głównego czynnika konkurencyjności

Źródło: Opracowanie własne
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6 Branża jakość życia
W niniejszym opracowaniu jakość życia rozpatruje się z punktu widzenia działalności skierowanych
bezpośrednio do mieszkańców i turystów odwiedzających region. Miernikiem jakości życia będą
więc podmioty prowadzące działalność w zakresie turystyki i ochrony zdrowia. Dodatkowo zwraca
się uwagę na działania mające na celu poprawę warunków życia poprzez stosowanie technologii
ekologicznych.
Sektor turystyczny w województwie rozwija się najlepiej w obszarze południowym, a do
powiatów o najlepszej infrastrukturze turystycznej zalicza się powiaty bieszczadzki, leski,
sanocki, krośnieński, a także miasta – Rzeszów i Przemyśl.
Rozwój różnych rodzajów turystyki w województwie podkarpackim jest możliwy dzięki walorom
przyrodniczym, atrakcjom antropogenicznym, a także wytyczonym szlakom turystycznym.
Podkarpackie rozwija również ofertę dla miłośników sportów zimowych – obecnie funkcjonuje ponad
40 wyciągów narciarskich.
Tematyczne szlaki w województwie podkarpackim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szlak Architektury Drewnianej
Śladami Aleksandra Fredry
Szlak naftowy
Szlak papieski
Szlak ikon
Śladami przygód dobrego wojaka Szwejka
Szlak Tradycyjnego Rzemiosła
Szlak nadsańskich umocnień
Beskidzkie Muzea

Dla rozwoju ruchu turystycznego – obok atrakcji przyrodniczych i wytyczonych szlaków turystycznych
- ogromne znaczenie mają atrakcje antropogeniczne. Zalicza się do nich przede wszystkim obiekty
związane z dziedzictwem kulturowym regionu – zabytkową zabudowę o wysokich walorach
architektonicznych. Dodatkowym atutem jest przygraniczne położenie, co ma swoje odzwierciedlenie
nie tylko w wielokulturowości regionu, ale jest także czynnikiem stymulującym przyjazdy obywateli
państw sąsiadujących, w tym również rozwój turystyki zakupowej i biznesowej. Rozwój podkarpackiej
turystyki możliwy jest również dzięki obecności międzynarodowego portu lotniczego RzeszówJasionka oraz autostrady A4. Dużym walorem jest rozpoznawalność województwa podkarpackiego
poprzez Bieszczady, Jezioro Solińskie oraz zamek w Łańcucie.
Najciekawsze miejsca w województwie podkarpackim:


Muzeum Zamek w Łańcucie – rezydencja arystokratyczna z XVIII wieku, prezentuje kolekcje
sztuki
o bezcennym charakterze oraz zbiór pojazdów konnych, dla odwiedzających dostępny jest
park w stylu angielskim, hotel oraz restauracja
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Bazylika i klasztor Bernardynów w Leżajsku – cenny zabytek architektury sakralnej
z pogranicza renesansu i baroku, odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w
Łańcucie oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej



Zamek Sapiehów w Krasiczynie – perła polskiego renesansu, w czasach Galicji ważne centrum
polityczne, kulturalne i społeczne, obecnie centrum hotelowo-konferencyjne



Zamek w Baranowie Sandomierskim – zwany „Małym Wawelem” przyciąga swoją
architekturą



Przemyśl – miasto Szwejka i fortów – najstarsze miasto regionu, położone na wzgórzach,
główna wschodnia forteca Austro-Węgier, obecnie miasto kościołów i dwóch religii, miasto
dla miłośników militariów i historii



Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy k. Jasła – jedno z największych polskich
stanowisk archeologicznych, klasyczny skansen i nowoczesne multimedialne muzeum



Arboretum w Bolestraszycach k. Przemyśla – park i dwór, na którym mieszkał Piotr
Michałowski, Muzeum Przyrodnicze



Sanok – miasto skansenów i Beksińskiego



Krosno – miasto szkła i nafty



Rzeszów – stolica regionu, serce Doliny Lotniczej



Zespół schronu kolejowego w Stępinie-Cieszynie – największy obiekt tego rodzaju w
Polsce,unikatowy na skalę europejską



Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem



Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce



Obiekty wpisane na listę zabytków UNESCO: kościół w Bliznem i kościół w Haczowie – zabytki
architektury drewnianej.

Najczęściej odwiedzane w 2011 roku obiekty to: Bieszczadzki Park Narodowy (331 tys. osób),
Skansen Archeologiczny w Trzcinicy (57 tys.), Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce,
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (120 tys. osób), Bieszczadzka Kolejka Leśna (70 tys.
osób), Arboretum w Bolestraszycach (61 tys. osób), Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum
Zamek w Łańcucie (ponad 300 tys. osób), Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie oraz Centrum
Dziedzictwa Szkła w Krośnie.

6.1 Segmenty branży
Na terenie województwa rozwinięto następujące segmenty jakości życia: wypoczynkowy (także
agroturystyka), uzdrowiskowy i leczniczy, krajoznawczy, aktywny, zakupowy (biznesowy) oraz opieka
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zdrowotna. Coraz większe znaczenie mają również postawy proekologiczne – widoczne zarówno
w działalności podkarpackich przedsiębiorstw, jak i mieszkańców tego regionu. W ostatnich latach
zauważyć można rozwój technologii proekologicznych, w tym budownictwo ekologicznego i nowe
metody recyklingu.
Agroturystyka jest jedną z odmian turystyki rozwijanej na terenie województwa, obejmuje
świadczenie usług noclegowych i turystycznych w czynnych gospodarstwach rolnych. Z punktu
widzenia gospodarki regionu agroturystyka pełni ważną rolę, wykorzystuje wolne zasoby siły
roboczej oraz zasoby mieszkaniowe, dla wielu mieszkańców jest dodatkowym źródłem dochodów
oraz stymulantem dla rozwoju działalności towarzyszących. W całym województwie w 2012 roku
funkcjonowały 633 gospodarstwa agroturystyczne oferujące 6090 miejsc noclegowych. Najwięcej
obiektów zlokalizowanych jest w powiecie leskim (167 gospodarstw), sanockim (73 gospodarstwa)
bieszczadzkim (65 gospodarstw) oraz krośnieńskim (54 gospodarstwa).
Turystyka religijna: województwo podkarpackie przyciąga wyznawców wielu religii. Celem
pielgrzymek katolików są: Kalwaria Pacławska, zwana Jerozolimą Wschodu, Sanktuarium św. Jana
z Dukli, Bazylika Zwiastowania NMP i klasztor Bernardynów w Leżajsku oraz sanktuarium Matki Bożej
Seletyńskiej w Dębowcu. Ortodoksyjnych Żydów z całego świata przyciąga cmentarz żydowski
w Leżajsku, gdzie znajduje się ohel kryjący szczątki cadyka Elimelecha Lippmana. Poza tym
w Dynowie funkcjonuje Centrum Historii Polskich Żydów. Grekokatolicy przyjeżdżają najczęściej
do cerkwi parafialnej p. w. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu.
Turystyka aktywna: walory przyrodnicze Podkarpacia idealnie odpowiadają na potrzeby osób
aktywnych fizycznie. Na terenie województwa można uprawiać następujące rodzaje aktywności:
1. sporty wodne m.in. na jeziorze Solińskim, które jest miejscem szczególnie interesującym dla
żeglarzy i kajakarzy, z charakterystycznymi częstymi zmianami kierunków wiatru, co stanowi
dodatkową atrakcję. W pobliżu funkcjonuje kilkanaście ośrodków żeglarskich, przystani
jachtowych, wypożyczalni sprzętu wodnego. Największe ośrodki turystyczne sportów
wodnych to: Polańczyk, Myczkowce oraz Solina.
2. jazda konna, której sprzyjają niewielkie wysokości względne terenu, rozległe połoniny oraz
liczne stadniny i szkoły jeździeckie (największe w Polanie, Serednie i Wołosatem). Na terenie
Bieszczadzkiego Parku Narodowego wytyczono kilkanaście szlaków konnych.
3. wycieczki rowerowe: na Podkarpaciu wytyczono 3 długie i wiele krótszych tras rowerowych –
trasa I Sękowiec-Chmiel (37 km), trasa II Dolina Sanu (60 km, część międzynarodowej trasy
Zielony Rower) i trasa III wokół Soliny (51 km).
4. wycieczki piesze: łączna długość szlaków pieszych wynosi 2456,5 km.
Turystów przyciągają również imprezy sportowe organizowane na terenie województwa:






Ice Racing Sanok Cup – Indywidualne Mistrzostwa Świata w żużlu na lodzie,
wyścigi psich zaprzęgów na średnim dystansie „W krainie wilka” w Lutowiskach,
Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski,
Puchar Soliny, Regaty o Puchar Marszałka w Polańczyku,
Bieg Rzeźnika i Maraton Bieszczadzki.
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Turystyka zakupowa i biznesowa rozwija się z jednej strony dzięki sieci sklepów w największych
ośrodkach miejskich regionu, z drugiej ze względu na odbywające się na Podkarpaciu targi
gospodarcze i wystawy, konferencje naukowe, sympozja i zjazdy (organizowane przez uczelnie
wyższe oraz różne organizacje społeczne, działalność specjalnych stref ekonomicznych).
Turystyka lecznicza: na terenie województwa funkcjonują cztery ośrodki sanatoryjne – Rymanów
Zdrój, Iwonicz Zdrój, Horyniec Zdrój i Polańczyk. Ich powstanie wiąże się z dogodnymi
warunkami mikroklimatycznymi oraz odkryciem źródeł wód mineralnych o właściwościach
leczniczych. Ośrodki te oferują leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, ale – co dla rozwoju
sektora turystycznego Podkarpacia ma większe znaczenie – w ofercie znalazły się także pobyty
odpłatne, dostępne dla każdego. W tym zakresie najważniejsze są ośrodki w Rymanowie i Iwoniczu
Zdroju. Oferują one odpłatną diagnostykę oraz leczenie, ale pobyty komercyjne coraz częściej niż ze
złym stanem zdrowia, mają związek z ogólną potrzebą wypoczynku czy poprawy samopoczucia,
dlatego bliżej tradycyjnym ośrodkom sanatoryjnym do nowoczesnych kompleksów SPA.
Sanatorium w Iwoniczu Zdroju oferuje nie tylko pobyty lecznicze czy rehabilitacyjne, ale również
wczasy wypoczynkowe, usługi SPA i wellness oraz usługi hotelowe. Sanatorium w Rymanowie Zdroju
swoją ofertę kieruje również do grup młodzieży dając możliwość organizacji zielonych szkół. Tak
skonstruowana oferta uzdrowisk przyciąga stale rosnącą liczbę klientów, co wymaga ciągłego rozwoju
nie tylko samych ośrodków, ale również turystycznej infrastruktury towarzyszącej.
Opieka zdrowotna: usługi świadczone bezpośrednio mieszkańcom i mające związek z jakością
życia to także te związane z ochroną zdrowia. Stale poprawia się dostępność opieki
ambulatoryjnej, a na wysokim poziomie pozostaje dostępność opieki uzdrowiskowej. Na uwagę
zasługuje fakt, iż w województwie podkarpackim funkcjonuje jeden z 17 w Polsce zespół lotniczego
pogotowia ratunkowego. Opiekę medyczną na Podkarpaciu zapewniają szpitale ogólne
(39 placówek), przychodnie lekarskie (1068 placówek), praktyki lekarskie (578 placówek). Leczenie
uzdrowiskowe odbywa się w 20 sanatoriach i funkcjonujących przy nich 4 szpitalach. Łącznie
w 2013 funkcjonowało 8370 podmiotów gospodarczych związanych z opieką zdrowotną.
Sektor ten rozwija się dynamicznie - od 2009 roku zaobserwowano wzrost liczby podmiotów
o 25,2%.
Ekologia: uzupełnieniem branży jakość życia są również technologie i procesy, które mają na celu
zapewnienie jak najlepszych warunków życia mieszkańcom i turystom. Dobre warunki życia powiązane są
ze stosowaniem eko-technologii. W województwie podkarpackim – z uwagi na duże zasoby
środowiska przyrodniczego – stosuje się zarówno ochronę wód, gleb, jak i wody. Oprócz standardowej
prawnej ochrony przyrody inwestuje się w zakłady gospodarowania odpadami oraz zakłady segregacji
odpadów stałych (np. Kozodrza, Paszczyna). Popularne staje się również stosowanie pola ogniw oraz pola
kolektorów na dachach domów jednorodzinnych. W ten sposób w przyjazny środowisku sposób
podgrzewa się wodę oraz wspomaga centralne ogrzewanie. Innym przykładem jest budownictwo
pasywne czyli oszczędzające energię (np. w Rzeszowie). Aby zachęcić mieszkańców do stosowania
proekologicznych rozwiązań, stale podnosi się świadomość ekologiczną poprzez liczne inicjatywy,
warsztaty edukacyjne, szkolenia i konkursy. Odbywa się to głównie dzięki działalności Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
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6.2 Wielkość branży
Rozwój sektora turystycznego uzależniony jest od szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej.
W 2011 roku na terenie województwa funkcjonowały 353 obiekty noclegowe. W ich strukturze
przeważały hotele (25%), schroniska młodzieżowe (10,2%) oraz ośrodki wczasowe i szkoleniowowypoczynkowe (5,6%). Ponad 80% wszystkich obiektów to placówki całoroczne. Baza noclegowa
województwa oferowała w 2011 roku 21,6 tys. miejsc (23,7% w hotelach, 11,2% w ośrodkach
wczasowych i 10,3% w ośrodkach wypoczynkowo-szkoleniowych). Infrastruktura ta jest stale
rozwijana i w 2012 roku zarejestrowane były już 452 obiekty noclegowe (wzrost o 28%). Warto
podkreślić, że zainteresowanie obiektami noclegowymi najwyżej klasy ciągle rośnie. Noclegi
w obiektach hotelowych w 2009 roku cieszyły się zainteresowaniem 60% turystów, w 2011 roku
zainteresowanie to wzrosło o 5,4 pkt. procentowego. Na terenie Podkarpacia funkcjonują także
hotele należące do sieci hotelowych Best Western, Geovita Resort, Grupa Hoteli WAM, Hilton
Garden Inn oraz Polish Prestige Hotels&Resorts. Najważniejsze hotele województwa podkarpackiego
to:


Rzeszów: Bristol Tradition and Luxury, Hilton Garden Inn, Best Western Hotel Ferdynand,
Hotel Rzeszów, Grand Hotel Rzeszów, Hotel Ambasadorski, Blue Diamond Hotel Active SPA,
 Dębica: Hotel Campari, Hotel Lord, Hotel Gold,
 Łańcut: Hotel Zamkowy, Hotel Vis a Vis, Dwór Ostoya Airport Hotel,
 Sanok: Hotel Jagielloński, Centrum Promocji Zdrowia Sanvit,
 Przemyśl: Hotel Trójka, Hotel Accademia,
 Krosno: Hotel Krosno-Nafta, Portius,
 Mielec: Hotel Polski, Hotel Iskierka.
Wiele obiektów hotelowych ma w swojej ofercie zabiegi SPA i wellness, istnieją jednak także
ośrodki, dla których jest to główny cel działalności. Na terenie województwa funkcjonuje siedem
dużych ośrodków SPA:
 SPA Hotel Splendor (Siedliska k. Rzeszowa),
 Dwór Kombornia Hotel&SPA (Kombornia),
 Geovita SPA Czarna Hotel Perła Bieszczadów (Czarna),
 Solinianka Villas&SPA (Solina),
 Hotel Odeon (Boguchwała),
 Hotel Karino SPA (Berezka),
 Flowers SPA (Kolbuszowa),
 Hotel SPA Blue Diamond (Rzeszów),
 Hotel Nowy Dwór (Świlcza).
W 2009 roku obiekty noclegowe województwa podkarpackiego2 zatrudniały 776 osób. Liczba ta
stale rośnie i do 2013 wyniosła 1331 osób (wzrost o 71,5%). Jednocześnie rosną wynagrodzenia

2

sekcja 55 PKD
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zatrudnionych w tej części branży turystycznej. W latach 2009-2013 przeciętne wynagrodzenie
brutto wzrosło o 21% z 1908,06 zł do 2309,39 zł.

6.3 Otoczenie branży
Rozwój branży turystycznej województwa podkarpackiego uzależniony jest przede wszystkim od
atrakcyjności turystycznej regionu oraz stanu rozwoju infrastruktury turystycznej. Funkcjonowanie tej
branży wspierane jest przez wiele instytucji zajmujących się między innymi doradztwem oraz
promocją turystyki Podkarpacia. Jedną z takich instytucji jest Podkarpacka Regionalna Organizacja
Turystyczna (PROT). Organizacja powstała w 2002 roku i działa na zasadach non-profit, zrzesza samo
województwo oraz atrakcyjne pod względem turystycznym gminy, miasta, uczelnie wyższe oraz
muzea. Działanie PROT nakierowane jest przede wszystkim na wzmacnianie wizerunku Podkarpacia
jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Organizacja ma także na celu tworzenie i odkrywanie nowych
produktów turystycznych, zapewnia rozwój informacji turystycznej oraz współpracę wielu
podmiotów związanych z branżą turystyczną, szczególnie przy planowaniu wspólnych imprez
turystycznych. Działalność promocyjną turystyki prowadzą również Lokalne Organizacje Turystyczne
(LOT). Działania organizacji tego szczebla kierowane są w stronę społeczności lokalnych celem
integracji społecznej, tworzenia lokalnych produktów turystycznych oraz tworzenia aktualnych baz
danych i punktów informacji.
Innym rodzajem instytucji wspierających rozwój branży jakość życia są klastry. Na terenie
województwa Podkarpackiego funkcjonują:





Karpacki Klaster Turystyczny,



Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka – Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej,



Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”.

KARPACKI KLASTER TURYSTYCZNY

Duży potencjał turystyczny województwa podkarpackiego dostrzegły podmioty tu funkcjonujące,
które podjęły wspólną inicjatywę i utworzyły Karpacki Klaster Turystyczny. W jego skład wchodzą
biura podróży, hotele, pensjonaty, przewodnicy, lokale gastronomiczne oraz podmioty działające
na rzecz turystyki wodnej, rowerowej i konnej. Karpacki Klaster Turystyczny działa w ramach
Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Podkarpacia „Pro Carpathia”. Na swoją działalność
Klaster planuje pozyskać fundusze unijne przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, Programu Rozwój Polski Wschodniej oraz programów Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Członkowie Karpackiego Klastra Turystycznego:
1. Carpathia-Invest Sp. z o.o.
2. Zagroda Magija
3. Gościniec Rabe

4. Karpackie Centrum Turystyki Aktywnej
"Kremenaros"
5. "Rawki" Michał Klażyński
6. Zajazd Bieszczadzka Ostoja
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

NTB Active Club Filia Smerek
ZETO-Rzeszów
Bies Sp. z o.o. OSW Solny
Firma Jaxa
Gościniec Pięciu Stawów
Galeria Smolarnia
ART. Wanda Bielak-Wierzbicka
Hotel „Carpatia”
"Agart" Bieszczadzki Spichlerz
Stowarzyszenie "Pro Carpathia"
TAEKWON-DO Cisna
Biuro Podróży „Bieszczader”
Harmonia - Paweł Pasztyła
Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów
Wydawnictwo "Carpathia"
Dwór Kombornia Hotel&SPA
Bieszczadzkie Centrum Turystyki "Bezkres"
Nadex
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny
Caritas
Lotnicza Bobulandia
Centrum Turystyki Kulturowej "Carpathia"
Stowarzyszenie Przew. Turyst. Karpaty
PHU OREX Sp. z o.o.
Osada BiesCzad
Siedlisko Brzeziniak
Arboretum i Zakładu Fizjografii w
Bolestraszycach
Columbus - portal turystyki indywidualnej
sp. z.o.o.
Stadnina Koni Huculskich "Chutir"
Biuro Podróży "Dzikie Bieszczady"
Gospodarstwo Agroturystyczne "U Flika"
Ustrzyckie Stowarzyszenie Turystyczne
"BIESZCZADY"
Gościniec "Dębowa Gazdówka"
Muzeum Młynarstwa i Karczma "We
Młynie"
Stowarzyszenie Agroturysytyczne
Galicyjnskie Gospodarstwa Gościnne Bieszczady
"Przystań Gromadzyń" noclegi ratownictwo wodne

42. Management Partner ( Dom Gościnny
Borsuczyna, Pensjonat HORB)
43. F.P.U.H Viktoria ( Karczma Paweł Nie
Całkiem Święty )
44. Bieszczadzka Agencja Aktywnego
Wypoczynku (Bandytyzm.pl , Kulbaka
Pensjonat)
45. "Rekreacja Konna" , Galeria "Czarny Kot"
46. Hotel "Chutor Kozacki"
47. Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki
Konnej
48. Hotel Restauracja „Szelców"
49. "Wilcza Dolina" Magdalena Radecka
50. Zajazd pod Caryńską
51. Stowarzyszenie "Rajska Dolina"
52. Fundacja Bieszczadzka
53. Oberża „Zakapior"
54. Carpathia-Invest Sp. z o.o.
55. Zagroda Magija
56. Gościniec Rabe
57. Karpackie Centrum Turystyki Aktywnej
"Kremenaros"
58. "Rawki" Michał Klażyński
59. Zajazd Bieszczadzka Ostoja
60. NTB Active Club Filia Smerek
61. ZETO-Rzeszów
62. Bies Sp. z o.o. OSW Solny
63. Firma Jaxa
64. Gościniec Pięciu Stawów
65. Galeria Smolarnia
66. ART. Wanda Bielak-Wierzbicka
67. Hotel „Carpatia”
68. "Agart" Bieszczadzki Spichlerz
69. Stowarzyszenie "Pro Carpathia"
70. TAEKWON-DO Cisna
71. Biuro Podróży „Bieszczader”
72. Harmonia - Paweł Pasztyła
73. Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów
74. Wydawnictwo "Carpathia"
75. Dwór Kombornia Hotel&SPA
76. Bieszczadzkie Centrum Turystyki "Bezkres"
77. Nadex
78. Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny
Caritas
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79. Lotnicza Bobulandia
80. Centrum Turystyki Kulturowej "Carpathia"

81. Stowarzyszenie Przew. Turyst. Karpaty
82. PHU OREX Sp. z o.o.

Obecnie w skład Klastra wchodzą 53 podmioty. Głównym celem Klastra jest budowanie
wizerunku województwa podkarpackiego jako miejsca kojarzącego się nie tylko z Bieszczadami, ale
również z kulturą, historią i zabytkami.



INNOWACYJNY KLASTER ZDROWIE I TURYSTYKA „UZDROWISKA – PERŁY POLSKI
WSCHODNIEJ”

Klaster powstał w 2009 roku, tworzą go przedsiębiorstwa i samorządy gmin uzdrowiskowych
oraz uczelnie wyższe i instytucje wpierania biznesu. Celem klastra jest utworzenie platformy do
współpracy i wspólnych projektów rozwojowych i inwestycyjnych. Funkcjonowanie Klastra opiera
się o Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka,
działanie 1.4 Promocja i współpraca, komponent 2. Współpraca, obszar 2.2 Tworzenie i rozwój
klastrów. Klaster nastawiony jest na tworzenie i rozwijanie usług w zakresie lecznictwa, turystyki
uzdrowiskowej i ekoturystyki. Dodatkowo działania podejmowane przez Klaster mają umacniać
pozytywny wizerunek uzdrowisk Polski Wschodniej. Należy podkreślić, że Klaster ma charakter
ponadregionalny – skupia gminy nie tylko województwa podkarpackiego, ale również
świętokrzyskiego. Jest to jedna z pierwszych inicjatyw tego rodzaju w Polsce. Do Klastra należy
34 podmiotów.
Członkowie Innowacyjnego Klastra Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (koordynator)
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości – Rzeszów
Centrum Wspierania Biznesu Sp. z o.o – Rzeszów
Portal internetowy Kurort24.pl
Gmina Iwonicz-Zdrój
Gmina Rymanów
Miasto i Gmina Busko-Zdrój
Gmina Solec-Zdrój
Gmina Horyniec-Zdrój
Gmina Solina
Gmina Krasnobród
Uzdrowisko Iwonicz S.A.
Uzdrowisko Rymanów S.A.
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
Sanatorium Uzdrowiskowe „Nida Zdrój” Sp. z o.o. – Busko-Zdrój
Sanatorium „Sanvit” Sp. z o.o. – Iwonicz-Zdrój
Sanatorium „Górnik" - Iwonicz-Zdrój
Energetyk SPA Sp. z o.o. – Iwonicz-Zdrój
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS – Iwonicz-Zdrój
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS – Horyniec-Zdrój
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.



Biuro Podróży i Turystyki RESTUR - Rzeszów
Ośrodek wypoczynkowy „Rudawka" - Rymanów
Sanatorium Uzdrowiskowe „Amer-Pol”
Sanatorium Uzdrowiskowe „Atrium”
Sanatorium „GÓRNIK”
Hotel „POD ŚWIERKIEM”
Hotel „EwKa”
Hotel Restauracja „Jaś Wędrowniczek”
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny NATURA - Busko-Zdrój
Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. J. Korczaka w Krasnobrodzie
Ośrodek Wypoczynkowy "Natura" S.C. Urszula i Zenon Szyport
Hotel „Straszny Dwór”
NZOZ Beata Krukowska-Bania Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka”.

KLASTER JAKOŚCI ŻYCIA „KRAINA PODKARPACIE”

Klaster powstał dla wzmocnienia zrównoważonego rozwoju regionu, w którym obok czystego
środowiska przyrodniczego funkcjonuje nowoczesny przemysł wysokich technologii. Zrównoważony
rozwój ma być osiągnięty przez wzmacnianie sektora turystycznego oraz sektora usług medycznych.
Cele Klastra:
 dostosowanie postaw społecznych do wymogów zrównoważonej turystyki,
 integracja uczestników klastra,
 pozyskanie wsparcia lokalnych autorytetów,
 dostosowanie lokalnego sytemu edukacji,
 zapewnienie wsparcia finansowego,
 przyciąganie nowych inwestorów,
 promowanie sektora jakość życia.
Członkowie Klastra Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Auditor - Szkolenia i doradztwo
KlasterPro.pl
Sagier PR s.c.
BD Center Sp z o. o.
Medicor Centrum Medyczne
Serwis Florystyczny „Zielono mi”
BIOSPHERE
Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej
set2go
CEEWB for Biodiversity
Najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński
Siedlisko Janczar
Centrum Języka Angielskiego NTV
English

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nomino Sp. z o. o.
Studio Urody Laura
Centrum Nurkowe Blue Adventures
NTB Active CLub
Uniwersytet Rzeszowski
FRB Michalski
Ośrodek Garncarski w Medyni
Głogowskiej
VEGACOM
Greinplast Sp. z o. o.
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego
Łukasiewicza
Visum Clinic
INNPuls Sp. z o. o.
PROMOST CONSULTING
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27. Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie
28. JKS „Pogórze”
29. Rehouse Nieruchomości
30. ZRB F. Twardzik
31. K&K Selekt Centrum Doradztwa
Personalnego.

6.4 Zasoby ludzkie
Dla rozwoju przyszłych kadr branży jakość życia województwa największe znaczenie ma Uniwersytet
Rzeszowski i jego trzy wydziały – Medyczny, Socjologiczno-Historyczny oraz Wychowania Fizycznego.
Studenci mogą otrzymać kształcenie na kierunkach: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia,
pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, turystyka historyczna
i kulturowa, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne. Na uwagę zwraca szczególnie kierunek
turystyka historyczna i kulturowa.
Wykształcenie przydatne w działalności związanej z ochroną zdrowia można zdobyć także w:
 Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie (opiekun osób starszych),
 Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku (dietetyka),
 Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (dietetyka, fizjoterapia,
kosmetologia, zdrowie publiczne),
 Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu (kosmetologia, pielęgniarstwo),
 Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku (ratownictwo medyczne).
Przyszłe kadry sektora turystycznego mogą kształcić się ponadto w 4 szkołach: Wyższej Szkole
Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Państwowej Wyższej Szkole TechnicznoEkonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Poza Uniwersytetem Rzeszowskim tylko jedna szkoła
prowadzi kierunek wychowanie fizyczne, jest to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława
Pigonia w Krośnie.

6.5 Potencjał branży
Branża jakość życia województwa podkarpackiego rozwija się bardzo dynamicznie. Sektor turystyki
posiada silne tradycje, związane przede wszystkim z turystyką górską, a same Bieszczady stanowią
element rozpoznawczy i markę turystyczną regionu. Mocną stroną województwa są tereny cenne
przyrodniczo, o dużej lesistości, bogactwie gatunkowym oraz z licznymi formami ochrony. Dzięki
walorom przyrodniczym i antropogenicznym możliwy był i jest rozwój innych form turystyki
(uzdrowiskowej, aktywnej, krajoznawczej). Rozwojowi branży turystycznej sprzyja potencjał
istniejących uczelni wyższych, które stale rozwijają swoją ofertę i tworzą nowe kierunki studiów.
Dobre warunki do prowadzenia działalności rolniczej stanowią także dobrą podstawę do rozwijania
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oferty agroturystycznej, a przy rosnącym zainteresowaniu tą formą turystyki w całym kraju,
województwo podkarpackie ma szansę mocniej zaznaczyć swoją obecność na agroturystycznej
mapie Polski. Województwo posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową, ciągle rośnie
zainteresowanie obiektami najwyższej klasy. Przy stale rosnącej świadomości społeczeństwa w zakresie
zdrowia, niewątpliwą szansą dla regionu będzie dalsze rozwijanie oferty uzdrowiskowej oraz SPA.
Dlatego też ciekawym rozwiązaniem może być uzupełnienie obecnej oferty województwa
o wielofunkcyjne kompleksy rekreacyjno-wypoczynkowe i uzdrowiskowe.
Tabela 20. Analiza SWOT dla sektora jakość życia na Podkarpaciu
Mocne strony










bogate i różnorodne zasoby środowiska
przyrodniczego
rozpoznawalność Podkarpacia głównie
poprzez turystykę pieszą i Bieszczady
warunki dla rozwoju turystyki aktywnej
różnorodność form turystyki
silne tradycje uzdrowiskowe
potencjał kulturowy
tradycje pielgrzymkowe
obecność klastrów branżowych
szeroka oferta uczelni wyższych w
zakresie kształcenia kadr branży
turystycznych i ochrony zdrowia

Słabe strony






Szanse





dalszy wzrost świadomości społecznej w
zakresie zdrowia i rekreacji
rozwój współpracy międzynarodowej,
zacieśnienie współpracy z Ukrainą
możliwość pozyskania funduszy EU
zainteresowanie regionem ze strony
podmiotów zagranicznych

niewystarczająca liczba podmiotów
gospodarczych w zakresie opieki
medycznej
relatywnie słabo rozwinięta baza
hotelowa, szczególnie obiekty najwyższej
klasy
sezonowość turystyki w regionie

Zagrożenia





spadek zamożności społeczeństwa
skutkujący zmniejszeniem środków
przeznaczanych na turystykę i rekreację
oraz ponadpodstawowe formy opieki
zdrowotnej
zahamowanie rozwoju uzdrowisk w skali
kraju
pogorszenie stanu środowiska
przyrodniczego

Źródło: Opracowanie własne
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7 Branża odnawialnych źródeł energii
Energetyka odnawialna jest nośnikiem innowacji, jednym z najważniejszych elementów tzw.
„zielonej gospodarki” oraz źródłem wielu korzyści gospodarczych i społecznych. Choć udział energii
pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych (OZE) w produkcji energii w Polsce od kilku lat dynamicznie
wzrasta, to jednak wciąż jest niewielki w porównaniu do krajów Unii Europejskiej. Cele polskiej
polityki energetycznej zapisane w „Krajowym planie działań w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych” obejmują wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15,5%
w 2020 r. (19,3% dla energii elektrycznej, 17% dla ciepłownictwa i chłodnictwa, 10,2% dla paliw
transportowych). Ograniczenie emisji CO2 i zwiększenie produkcji energii odnawialnej wiąże się
z koniecznością inwestowania w nowe sposoby pozyskiwania energii. Założono, że drogą do
zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych będzie przede wszystkim wykorzystanie biomasy
oraz energii elektrycznej z wiatru.
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują elektrownie wykorzystujące źródła
odnawialne, tj. potencjał wód płynących, energię wiatrową, słoneczną, a także pochodzącą
z biogazu i biomasy. Województwo podkarpackie posiada dobre warunki geograficzne i naturalne dla
rozwoju infrastruktury OZE. Potencjał ten jest w największym stopniu wykorzystywany przez
elektrownię szczytowo-pompową w Solinie. Wzrasta jednak także produkcja energii wiatrowej
i pozyskiwanej z biomasy.
Sektor OZE w województwie podkarpackim:






Wykwalifikowani specjaliści i inżynierowie;
Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. - największa tama w Polsce;
Najwyższy w Polsce Wschodniej udział źródeł odnawialnych w produkcji energii (12,9%
w 2012 r.);
Dwa klastry budujące powiązania pomiędzy administracją, uczelniami i przedsiębiorstwami;
Dynamiczny wzrost produkcji energetyki wiatrowej.

7.1 Struktura sektora
W 2012 roku produkcja energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych wyniosła 342,5 GW, co
stanowiło 12,9% energii w województwie. Udział OZE w produkcji energii jest na Podkarpaciu wyższy niż
średnio w Polsce (10,9% w 2012 roku). Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii
dla Województwa Podkarpackiego zakłada, że do 2020 roku 15% energii wytworzonej
w województwie podkarpackim będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii.
Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki największą zainstalowaną moc w zakresie
pozyskania energii ze źródeł odnawialnych posiadały elektrownie wodne, przede wszystkim PGE
Energia Odnawialna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce (elektrownia
wodna szczytowo-pompowa). Drugim źródłem energii odnawialnej, pod względem ogólnej
mocy, w województwie podkarpackim były elektrownie wiatrowe. Głównymi ośrodkami
pozyskiwania ener gii ze źródeł odnawialnych są: powiat leski, powiat krośnieński, powiat
Strona | 83

przemyski, powiat stalowowolski oraz powiat sanocki. Obecnie w województwie
podkarpackim jedynie w powiecie tarnobrzeskim nie ma żadnych obiektów wytwarzających
energię ze źródeł odnawialnych. Wiodącą rolę w produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii na Podkarpaciu, poza PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Wodnych Solina
– Myczkowce, odgrywa Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej
Woli, który wytwarza energię odnawialną w wyniku współspalania i spalania biomasy leśnej oraz
rolniczej. Ważnymi ośrodkami rozwoju są także elektrownie wiatrowe ulokowane przede wszystkim
w powiatach krośnieńskim, sanockim, przemyskim i mieleckim.
Obecnie moc zainstalowana funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego elektrowni
wodnych wynosi 209,11 MW. W przyszłości zakłada się zwiększenie ilości energii pozyskiwanej z wody
dzięki budowie małych elektrowni wodnych. Moc zainstalowana na farmach wiatrowych wynosi
84,185 MW. Również ta dziedzina dzięki korzystnym warunkom naturalnym jest potencjalnie
atrakcyjna inwestycyjnie. Województwo podkarpackie charakteryzuje się także wysokim potencjałem
pozyskania biomasy leśnej (duże obszary lasów), biogazowni rolniczych oraz posiada największe
zasoby geotermalne w Polsce.
Tabela 21. Infrastruktura OZE w województwie podkarpackim
Typ instalacji
wytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków
wytwarzające z biogazu składowiskowego
wytwarzające z biomasy z odpadów leśnych, rolniczych,
ogrodowych
wytwarzające z biomasy mieszanej
elektrownia wiatrowa na lądzie
elektrownia wodna przepływowa do 0,3 MW
elektrownia wodna przepływowa do 1 MW
elektrownia wodna przepływowa do 10 MW
elektrownia wodna szczytowo-pompowa lub
przepływowa z członem pompowym
realizujące technologię współspalania (paliwa kopalne i
biomasa):
a) TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia
Stalowa Wola
b) PGE GiEK S.A Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

Liczba
instalacji
8
3

Moc instalacji MW
2.675
1.651

3

3.380

1
25
10
2
1

30.000
84.185
0.726
1.485
8.300

1

198.600

2

a)15 MW łącznie dla całej
Elektrowni w przeliczeniu na
udział energetyczny biomasy
b) brak danych

Źródło: URE

7.2 Rynek pracy a sektor energetyki odnawialnej
Energetyka odnawialna w znacznie większym stopniu przyczynia się do tworzenia miejsc pracy niż
energetyka tradycyjna (2,5 razy więcej na jednostkę produkcji) oraz niż energetyka jądrowa (o 15
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razy więcej). Z tego punktu widzenia dla rozwoju branży kluczowa jest dostępność
wykwalifikowanych zasobów ludzkich.
Województwo podkarpackie wyróżnia się na tle kraju wysokim poziomem wydatków
przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową. Do dobrych praktyk we współpracy sektora
prywatnego i instytucji edukacyjnych należ zaliczyć realizację następujących projektów w regionie:


powstanie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej przy
Uniwersytecie Rzeszowskim. Centrum działa na rzecz rozwoju dziedzin decydujących
o konkurencyjności i atrakcyjności gospodarki regionalnej oraz tworzy warunki do
pogłębienia współpracy między uczelniami;



projekty klastrów i organizacji branżowych przybliżające problematykę energii
odnawialnej w szkołach i na uczelniach wyższych oraz wzmacniające współpracę przy
kształceniu kadr.

Politechnika Rzeszowska oferuje możliwość kształcenia na kierunku Energetyka, który
uruchomiony jest w ramach Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Studenci mogą wybrać spośród
dwóch specjalizacji: Technologie energetyczne lub Zarządzanie w energetyce. Celem programu
kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się
eksploatacją w obszarze konwersji energii i systemów energetycznych oraz związanych
z wytwarzaniem i dystrybucją energii.

7.3 Przedsiębiorstwa sektora odnawialnych źródeł energii w
województwie podkarpackim
W województwie podkarpackim swoje siedziby i zakłady przemysłowe ma wielu producentów
instalacji wykorzystywanych do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (takich jak: siłownie
wiatrowe, solarne i hybrydowe; kolektory słoneczne; biogazownie i panele fotowoltaiczne),
dystrybutorów, firm montażowych oraz przedsiębiorstw doradczych.
Tabela 22. Wybrane przedsiębiorstwa sektora odnawialnych źródeł energii w województwie
podkarpackim
Nazwa firmy

Siedziba

MGK Energia Grzegorz
Korecki Ekologiczne
Technologie i Usługi
Elektryczne

Rzeszów

RMS Polska Sp. z o.o.

Zagorzyce

PGE Energia

Solina

Oferta
dostawa oraz montaż systemów wykorzystujących
energię odnawialną opartą na źródłach energetyki
solarnej i wiatrowej
dostawa oraz montaż systemów wykorzystujących
energię odnawialną opartą na źródłach energetyki
solarnej i wiatrowej
usługi

eksploatacji

i

utrzymania

urządzeń
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Odnawialna Spółka
Akcyjna
Oddział ZEW SolinaMyczkowce w Solinie

elektroenergetycznych
i
hydrotechnicznych,
służących do wytwarzania energii elektrycznej przy
wykorzystaniu technologii przyjaznych środowisku
naturalnemu

Solartime Sp. z o.o.

Zaczernie

Projektowanie i montaż systemów solarnych

Jasło

usługi handlowe, montażowe (m.in. kolektory,
fotowoltaika, pompy ciepła, systemy grzewcze)

Sędziszów Małopolski

Produkcja komponentów do turbin: łopatek do
turbin parowych, gazowych, wodnych etc.

SunProfit Sp. z o.o.

Rzeszów

usługi doradcze, projektowanie instalacji solarnych i
fotowoltaicznych, usługi handlowo-montażowe
(dystrybucja kolektorów słonecznych płaskich i
próżniowych,
zestawów
solarnych,
paneli
fotowoltaicznych
oraz
małych
elektrowni
wiatrowych)

Reconal Sp. z o.o.

Rzeszów

wykonanie, montaż i doradztwo
systemów fotowoltaicznych

Argus Sp. z o.o.
Ultratech Sp. z o.o.

Jar s.c. ZPHU

Tyczyn

Zakład Remontów
Pomp i Silników
Elektrycznych El-Wir
s.c., G. Cieśla, E. Cieśla

Tarnobrzeg

Pekum Sp. z o.o.

Akwa-Solar Artykuły
Sanitarno-Grzewcze
Eko-Hybres Sp. z o.o.

w

zakresie

przetwarzanie odpadów drzewnych
remonty pomp do wody i ścieków, naprawa silników
elektrycznych,

Rzeszów

regulacja rzek, budowa zbiorników małej retencji,
budowa i rekultywacja wysypisk odpadów
komunalnych i przemysłowych, budowa oczyszczalni
ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnych

Łańcut

sprzedaż i montaż artykułów sanitarno-grzewczych,
kolektorów słonecznych, instalacji sanitarnych

Głogów Małopolski

odzysk z odpadów surowców pierwotnych w oparciu
o technologię plazmową

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 18. Wybrane firmy z branży odnawialnych źródeł energii w województwie podkarpackim

Źródło: Opracowanie własne

7.4 Klastry i organizacje branżowe
Klastry to skupiska powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, działających w podobnych sektorach
i związanych z nimi instytucji np. ośrodków badawczych. W województwie podkarpackim
powstały dwie organizacje o charakterze klastrowym związane z energetyką odnawialną:
Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii i Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej. Cechą
charakterystyczną tych organizacji jest silne zaangażowanie uczelni wyższych w ich powstanie
i działalność.
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MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii to organizacja, która powstała w 2006 roku
i zrzesza kilkadziesiąt instytucji: uczelnie wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa
państwowe i prywatne oraz Urzędy Marszałkowskie Podkarpacia i Małopolski. Głównym celem
działalności Klastra Czystej Energii jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i informacji pomiędzy
środowiskami nauki, przemysłu oraz organizacjami samorządowymi. Koordynatorem klastra jest
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie przeprowadzonych badań
działalności Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii w ostatnich latach pozytywnie
oceniła wspólnie podejmowane działania. Doceniono przede wszystkim działania promocyjne,
wielkość struktury oraz zrealizowane projekty badawczo-wdrożeniowe. Do dobrych praktyk zaliczono
przede wszystkim inicjatywę Klastra oraz agencji doradczej ESC Solutions – ideaTECHforum
„Śniadania z czystą energią”. PARP podkreśla, że jest to „(…) forma integracji, która pozwala
członkom klastra na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z czołowymi firmami
reprezentującymi branże: energetyczną, OZE, budowlaną, deweloperską, a także z urzędami miast,
gmin, uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi i mediami”.



PODKARPACKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ

Pierwsze porozumienie o współpracy w ramach Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej
podpisano w 2010 roku. Do klastra należą przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, jednostki
administracji publicznej, szkoły, jednostki otoczenia biznesu oraz osoby fizyczne. Klaster powstał
z inicjatywy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz
Samorządu Województwa Podkarpackiego. Instytucją koordynującą pracę klastra został Uniwersytet
Rzeszowski. Obecnie siedziba klastra mieści się przy Uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu
Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współpraca ma na celu przede
wszystkim stymulowanie rozwoju nowych technologii i zaplecza analityczno-badawczego,
opracowywanie wspólnych produktów i nowych rozwiązań przy udziale uczelni partnerskich.
Większość członków klastra działa na poziomie regionalnym i krajowym, jednak w ramach
współdziałania rozwijane są także działania międzynarodowe we współpracy z zagranicznymi
uczelniami i organizacjami branżowymi.
Dla działania Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej kluczowe jest zaangażowanie uczelni
wyższych: Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Dzięki
współpracy przedsiębiorców, instytucji edukacyjnych i władz samorządowych klaster ma duży
potencjał wpływania na poprawę kształcenia specjalistów z dziedziny najnowszych technologii
wykorzystywanych w energetyce oraz oddziaływania na kierunki prowadzonych w regionie prac
badawczo-rozwojowych. Obecnie klaster zrzesza 83 członków zwyczajnych, 20 członków
wspierających, 2 uczelnie wyższe, 17 firm, 6 jednostek samorządu terytorialnego, 5 instytucji
otoczenia biznesu oraz 6 szkół.
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7.5 Potencjał sektora energetyki odnawialnej w województwie
podkarpackim
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest najszybciej rozwijającym się sektorem
energetyki. Dziedzina ta może być także istotnym elementem przemysłu produkcji urządzeń
i dostaw zielonych technologii. Branża ta rozwija się szczególnie dynamicznie w krajach Unii
Europejskiej ze względu na cele związane z ograniczeniem emisji CO 2 wyznaczane przez UE.
Potencjał rozwoju sektora w Polsce wynika z dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, która
pomimo światowego kryzysu gospodarczego utrzymała stosunkowo wysokie tempo wzrostu
gospodarczego, a także z konieczności redukcji przez Polskę emisji CO 2.
Województwo podkarpackie dysponuje zróżnicowanym potencjałem dla produkcji energii
z odnawialnych źródeł. W ocenie Instytutu Energetyki Odnawialnej województwo podkarpackie
jest obszarem o dużym potencjale w dziedzinie małej energetyki wiatrowej (do 100 kV). Instytut
ocenia także, że jest to jedno z trzech województw o najwyższym potencjale ekonomicznym dla
pozyskiwania energii z biomasy. Podkarpacie posiada relatywnie duże zasoby gazu ziemnego
(w regionie pozyskuje się około 30% wydobycia krajowego). W kontekście rozwoju sektora OZE
stanowi to potencjał do tworzenia instalacji uzupełniających i bilansujących energię wytwarzaną
ze źródeł odnawialnych, co jest szczególnie istotne w przypadku najbardziej obecnie
perspektywicznych sektorów energii wiatrowej i słonecznej. Województwo ze względu na dostępne
kadry i liczne zachęty inwestycyjne stanowi także dobre miejsce do inwestycji w produkcję
urządzeń dla sektora OZE.
Tabela 23. Analiza SWOT dla sektora odnawialnych źródeł energii w województwie podkarpackim
Mocne strony











potencjał istniejących uczelni technicznych
zapewniających wykształconą kadrę
dobrze funkcjonujące specjalne strefy
ekonomiczne, parki technologiczne oraz
współpracujące klastry branżowe
wysoka pozycja woj. podkarpackiego pod
względem poziomu współpracy
przedsiębiorstw w zakresie działalności
innowacyjnej
działalność klastrów tematycznych
stosunkowo duża liczba instytucji otoczenia
biznesu na terenach uprzemysłowionych
województwa
wysoki udział uczniów i studentów w
liczbie ludności ogółem
potencjał uczelni wyższych w zakresie
kształcenia specjalistów w obszarze
wysokich technologii i inżynierii

Słabe strony









nadal niski stopień wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
kiepsko rozwinięta wytwórczość w
sektorze OZE
niska aktywność środowiska
akademickiego w międzynarodowych
projektach badawczych związanych z
rozwojem branży
niewielka liczba zgłaszanych patentów
słaba dostępność komunikacyjna
regionu
słaba znajomość języków obcych wśród
pracowników
kiepski stan części infrastruktury
energetycznej (zwłaszcza linii
energetycznych niskiego napięcia na
obszarach wiejskich)
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rozwijający się sektor wysokich technologii
w województwie podkarpackim
najwyższy w Polsce Wschodniej udział
energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł
w produkcji energii (12,9% w 2012 r.)
dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej
dobre połączenia sieciowe z Ukrainą i
Słowacją
Szanse















sukcesywna poprawa dostępności
komunikacyjnej regionu dokonująca się
dzięki modernizacjo sieci drogowej i
kolejowej,
możliwość wykorzystania rozwiniętego w
regionie rolnictwa do produkcji roślin na
cele energetyczne
możliwość zwiększenia niezależności
energetycznej województwa
podkarpackiego w oparciu o własne zasoby
gazu ziemnego oraz odnawialne źródła
energii
istniejący potencjał do wytwarzania energii
z różnorodnych odnawialnych źródeł:
energetyka wodna, wiatrowa,
wykorzystująca biomasę, biogazownie,
energię słoneczną i geotermalną
pojawienie się nowych instrumentów
wsparcia finansowego dla OZE oraz
efektywności energetycznej
możliwość finansowania innowacji z
funduszy europejskich
konieczność osiągnięcia standardów
ekologicznych UE
zasoby gazu ziemnego – potencjał instalacji
bilansujących

Zagrożenia











narastanie dysproporcji pomiędzy
poziomem rozwoju województwa a
szybciej rozwijającymi się regionami
kraju
wzrost emigracji zarobkowej
brak korzyści z wydobycia gazu
ziemnego: transfer zysków poza
województwo bez rozwoju OZE
obawy społeczeństwa przed
negatywnym oddziaływaniem
energetyki wiatrowej na środowisko i
zdrowie ludzi
brak inwestycji w infrastrukturę
sieciową związaną z energetyką
wzrost zależności energetycznej od
surowców zewnętrznych
postrzeganie niskich kosztów pracy
jako jedynego czynnika
konkurencyjności

Źródło: Opracowanie własne
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8 Atrakcyjność inwestycyjna regionu
Województwo podkarpackie cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. Na atrakcyjność tę
składa się szereg elementów. Można do nich zaliczyć zasoby i koszty pracy, dostępność
komunikacyjną, obecność firm i instytucji otoczenia biznesu, dostępność terenów inwestycyjnych
i rozwiniętą infrastrukturę. Zalety te dodatkowo wspiera dogodny klimat inwestycyjny: polityka
i nastawienie władz oraz postawy mieszkańców.
Na uwagę zasługują podregiony tarnobrzeski i rzeszowski, które są szczególnie atrakcyjne dla sektora
przemysłowego. Zgodnie z raportem "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski
2013" opracowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową podregion rzeszowski znajduje
się w pierwszej dziesiątce najbardziej atrakcyjnych, jeśli chodzi o sektor usług, a także zajmuje 11.
miejsce w branży zawansowanych technologii. Zgodnie ze wspomnianym raportem Podkarpacie
zostało uznane za najbardziej atrakcyjne województwo w Polsce Wschodniej.
O atrakcyjności regionu świadczy również poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych, których
wartość w okresie 2007-2012 wyniosła 7 387,4 mln zł. Kapitał ten pochodzi przede wszystkim
z Niemiec, Francji oraz Stanów Zjednoczonych.
Niewątpliwie motorem rozwoju dla województwa podkarpackiego może być staranne przygotowanie
terenów inwestycyjnych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego oraz pomoc
publiczna, jaka udzielana jest na rozwój gospodarki regionu. W ostatnich miesiącach Komisja
Europejska zatwierdziła mapę pomocy regionalnej dla Polski. Mapa ta precyzuje, w których regionach
możliwe jest przyznawanie pomocy na rzecz rozwoju regionalnego w latach 2014–2020 oraz określa
dopuszczalną wielkość tej pomocy. Mapa będzie obowiązywać w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31
grudnia 2020 r. i zagwarantuje ciągłość polityki regionalnej w Polsce.
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Rysunek 19. Mapa pomocy regionalnej w Polsce w latach 2007-2013 oraz 2014-2020

* Województwo mazowieckie: 35% dla podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i
warszawskiego wschodniego; 20% dla podregionu warszawskiego zachodniego; 15% dla M. St. Warszawy w okresie od dnia
1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.; 10% dla M. St. Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia
2020 r.

Źródło: Komisja Europejska
Mapę opracowano w oparciu o założenie, że tereny, na których PKB na mieszkańca jest niższe niż 75
proc. średniej unijnej (zamieszkałe przez 86,3 proc. ludności Polski) będą kwalifikować się do
regionalnej pomocy inwestycyjnej o maksymalnej intensywności pomocy w granicach od 25 proc. do
50 proc. kwalifikowanych kosztów odpowiednich projektów inwestycyjnych. Województwo
podkarpackie utrzymało wysoki, 50-procentowy limit pomocy publicznej, co przesądza o jego
atrakcyjności inwestycyjnej.
Wśród podstawowych czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej regionu należy także
wymienić funkcjonowanie:




specjalnych stref ekonomicznych,
parków przemysłowo-technologicznych,
innych instytucji wsparcia przedsiębiorczości (np. izb gospodarczych i ośrodków doradztwa).
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8.1 Specjalne strefy ekonomiczne
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione obszary kraju, na których inwestorzy mogą
prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem funkcjonowania tego
instrumentu wsparcia jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji
i promocję tworzenia miejsc pracy. W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych, z czego trzy
działają w województwie podkarpackim. Przedsiębiorca, który zainwestował w specjalnej strefie
ekonomicznej może ubiegać się o zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT – w zależności od formy
prawnej prowadzenia działalności gospodarczej), a także profesjonalną i bezpłatną opiekę w trakcie
realizacji inwestycji. Zwolnienia podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych uzyskuje się ze
względu na wielkość inwestycji lub ilość tworzonych nowych miejsc pracy.
Maksymalne wsparcie dla inwestycji realizowanych na terenie województwa podkarpackiego wynosi
50% dla firm dużych. Ponadto pomoc udzielana małym przedsiębiorcom jest większa o 20 punktów
procentowych, a średnim- o 10 punktów. Nie dotyczy to przedsiębiorców działających w sektorze
transportu. Korzystanie z pomocy wymaga: prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie
krótszy niż 5 lat, i utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki
inwestycyjne, przez okres 5 lat. Dla małych i średnich przedsiębiorstw okresy te ulegają skróceniu do
3 lat. Wielkość pomocy, którą przedsiębiorcy mogą otrzymać w związku z tworzeniem nowych miejsc
pracy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i dwuletnich kosztów płacy brutto
nowo zatrudnionych pracowników (uwzględniając wszystkie obowiązkowe płatności związane
z zatrudnieniem). Przedsiębiorca korzystający z pomocy z tego tytułu jest zobowiązany utrzymać
nowo utworzone miejsca pracy przez okres 5 lat, a w przypadku małych i średnich firm – 3 lat. Przy
inwestycjach, których koszty kwalifikowane przekraczają kwotę 50 mln euro obowiązują odmienne
zasady określone w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Gospodarki.
Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zezwolenia wydają spółki zarządzające
strefami w drodze przetargu łącznego lub rokowań. Minimalna wartość inwestycji kwalifikującej się
do objęcia wsparciem w wypadku specjalnych stref ekonomicznych to 100 tys. euro. Otrzymane
zezwolenie określa warunki korzystania z pomocy publicznej przez danego przedsiębiorcę. Precyzuje
ono przede wszystkim przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez dany podmiot na
terenie strefy oraz zobowiązanie przedsiębiorcy do podjęcia określonych inwestycji w wyznaczonym
terminie oraz zatrudnienia na określony czas ustalonej liczby pracowników. Zakres działalności
opisany w zezwoleniu wyznacza zamknięty katalog rodzajów działalności, z których przychody będą
mogły korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym. Ów wynegocjowany poziom wydatków
inwestycyjnych oraz zatrudnienia stanowi zobowiązanie przedsiębiorcy. Procedury ta są uregulowane
rozporządzeniami Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz
kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na
terenie poszczególnych stref.
Trzy działające w województwie podkarpackim specjalne strefy ekonomiczne to: Tarnobrzeska
Specjalna Strefa Ekonomiczna, Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC oraz Krakowska
Specjalna Strefa Ekonomiczna. Pierwszy obszar specjalnej strefy ekonomicznej wyznaczono na
Podkarpaciu w 1995 r. – była to Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC. Atutami stref jest
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bogata oferta inwestycyjna, profesjonalna i doświadczona kadra pracownicza oraz przyjazne
samorządy, wspierające lokalną przedsiębiorczość. Wszystkie tereny należące do SSE są bardzo
dobrze przygotowane pod inwestycje, uzbrojone w sieci infrastruktury technicznej, a w dodatku
oferowane są w konkurencyjnej cenie.
Tabela 24. Efekty działalności specjalnych stref ekonomicznych (dane z końca III kwartału 2013 r.)

Strefa

Krakowska SSE
Mielecka SSE
Tarnobrzeska SSE

Liczba
ważnych
zezwoleń

Wartość
zrealizowanych
inwestycji (w mln zł)

Nowe
miejsca
pracy

Utrzymane miejsca
pracy

85
180
146

1 851,59
5 858,03
7 436,16

7 034
19 022
18 930

8 851
3 804
8 262

Źródło: Ministerstwo Gospodarki
Przedsiębiorstwa działające w specjalnych strefach ekonomicznych na terenie województwa
podkarpackiego do końca 2012 r.:





poniosły nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 7 mld zł, co stanowi 8% wszystkich nakładów
inwestycyjnych poniesionych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce,
utworzyły 22,5 tys. nowych miejsc pracy, co stanowi 12% wszystkich nowych miejsc pracy
utworzonych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce.

TARNOBRZESKA SSE EURO-PARK WISŁOSAN

Tarnobrzeska SSE EURO-PARK WISŁOSAN została utworzona w 1991 r. Jest to najbardziej rozległa
specjalna strefa ekonomiczna utworzona w Polsce. Działa ona na terenie 6 województw i posiada 20
podstref. Na Podkarpaciu działają następujące podstrefy: Tarnobrzeg, Jasło, Przemyśl, Nowa Dęba
oraz Stalowa Wola. Efekty działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
WISŁOSAN na koniec III kwartału 2013 roku to 146 ważnych zezwoleń, zainwestowane 7 436,16 mln
złotych, 18 930 nowoutworzonych miejsc pracy i 8 262 utrzymanych miejsc pracy. Firmy działające
w SSE reprezentują następujące branże: przetwórstwo aluminium, farmaceutyka, szkło gospodarcze,
elektronika, produkcja materiałów budowlanych, mebli i przemysł poligraficzny.
Instytucją zarządzającą strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu.
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Tabela 25. Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Nazwa
podstrefy
Jasło

Powierzchnia
podstrefy
58,82

Inwestorzy







Przemyśl
Nowa Dęba

81,49
117,2







Stalowa Wola 277,35


















Baltic Wood S.A. – producent paneli podłogowych
Pol-Panel Sp. z o.o. – producent mebli
Nowy Styl Sp. z o.o. – producent krzeseł
Rymatex Sp. z o.o. – producent siatek do tarcz szlifierskich
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. – przetwarzanie produktów rafinacji
ropy naftowej
Lotos Asfalt Sp. z o.o. – producent materiałów hydroizolacyjnyc
REM II Sp. z o.o. - producent stolarki okiennej
Sanfarm Sp. z o.o. – produkcja środków farmaceutycznych
Dezamet S.A. – produkcja dla przemysłu maszynowego i
obronnego
Marma Plast II Spółka komandytowa Sp. z o.o. – przetwórstwo
CV, producent folii dla ogrodnictwa i budownictwa
Bester Medical System Sp. z o.o. – produkja urządzeń
medycznych
Innowacja Sp. z o.o. – wyroby metalowe, obróbka metali
PRO-FUND Sp. z o.o. - branża metalowa
ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o. – produkcja felg
aluminiowych
HSW Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. – producent
elementów napędowych, łożysk, kół zębatych
ATI ZKM Forging Sp. z o.o. (dawniej Zakład Kuźnia Matrycowa Sp.
z o.o.) – branża metalowa, producent odkuwek dla przemysłu
Thoni Alutec Sp. z o.o. – producent odlewów aluminiowych
HSW Lorresta Sp. z o.o. – odzyskiwanie materiałów z odpadów
(recycling)
MCS-METAL CLEANING SERVICE Sp. z o.o. (NiRoVe - Polska Sp. z
o.o.) – wyroby metalowe, obróbka metali
Uniwheels Production Poland Sp. z o.o. (Rial Aluguss) –
producent felg aluminiowych
Eurometal S.A. – przetwórstwo aluminium
IWAMET Sp. z o.o. – obróbka metali, wyroby metalowe
PPHU Domostal s.c. – produkcja elementów metalowych dla
przemysłu
Zakład Mechaniczny TASTA Sp. z o.o. – obróbka metali
Wtór Steel Sp. z o.o. – surowce wtórne - odzysk metali
Rakoczy Stal Sp. j. – konstrukcje metalowe
BAGPAK POLSKA Sp. z o.o. - producent opakowań z metali
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Zakład Obróbki i Procesów Specjalnych Sp. z o.o. - obróbka
mechaniczna mała i średnia
WOBI STAL Sp. z o.o. - wyroby metalowe, spawanie konstrukcji,
malowanie wyrobów
ARMATOORA S.A. - producent armatury łazienkowej
TRYUMF Sp. z o.o. - producent medali, pucharów
okolicznościowych
Z.P-U. STALWO Wiesław Wojtas - producent konstrukcji
metalowych
CELL-FAST Sp. z o.o. - producent wyrobów z tworzyw sztucznych
m.in. węże ogrodowe
Patentus Strefa S.A. - branża metalowa
PPH "Cerkamed" - branża stomatologiczna
Swedwood Poland Sp. z o.o. - branża drzewna, produkcja
elementów do mebli
Liugong Machinery (Poland) Sp. z o.o. - produkcja ładowarek i
kopiarek
ZSChiM Piotrowice II Sp. z o.o. – producent surowców
chemicznych i mineralnych dla budownictwa
KOMA Stahlbau Sp. z o.o. – konstrukcje metalowe, obróbka
metali
Zakład Mechaniczny "SIARKOPOL" Sp. z o.o. – obróbka metali,
produkcja urządzeń mechanicznych
FENIX METALS Sp. z o.o. – recycling (odzysk cyny i ołowiu)
Tarkon Sp.z o.o. – konstrukcje metalowe, obróbka metali
Media Regionalne Sp. z o.o. - druk gazet, wyroby i usługi
poligraficzne
IZOLBEX Sp. z o.o. - producent materiałów budowalnych
ME Logistics A.S. Tomala Sp. z o.o. - usługi magazynowania i
logistyki
EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. - producent przydomowych oczyszczalni
scieków
Magielek Magiel i Pralnia - usługi czyszczenia i prasowania
odzieży
Storks Sp. z o.o. - producent toreb na urządzenia komputerowe
Pilkington Atomotive Poland Sp. z o.o. - branża motoryzacyjna
BK Glass Sp. z o.o. - producent szkła hartowanego
Kabanos-Machów Sp. z o.o. - producent przetwarzania i
konserwacji mięs
Alumetal Gorzyce Sp. z o.o. – produkcja aluminiu
Press + Sintertechnik Sp. z o.o. – produkcja rdzeni solnych do
odlewów aluminiowych
AHC Polska Sp. z o.o. - obróbka metali, produkcja chemikaliów
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organicznych i nieorganicznych
Federal-Mogul Gorzyce S.A. - producent tłoków dla przemysłu
samochodowego
Metaltec Magaj & Szymański s.c. - wytapianie odpadów
aluminiowych i żeliwnych

Źródło: Opracowanie własne



SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC została utworzona w 1995 roku i będzie działać do
końca 2026 roku, tak jak pozostałe strefy Podkarpacia. Do chwili obecnej wydała 251 zezwoleń na
prowadzenie działalności gospodarczej, w wyniku czego inwestorzy powiesili 5,85 mld zł nakładów
inwestycyjnych (w tym 67% to kapitał zagraniczny). Efekty działalności Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC na koniec III kwartału 2013 roku to 180 ważnych zezwoleń 19 022
nowoutworzonych miejsc pracy i 3 804 utrzymanych miejsc pracy. W województwie podkarpackim
znajduje się 16 podstref SSE EURO-PARK MIELEC o łącznej powierzchni prawie 1000 hektarów.
Tereny strefy charakteryzują się bardzo dobrym położeniem komunikacyjnym. W pobliżu strefy
przebiegają główne szlaki komunikacji drogowej (m.in. droga A4 łącząca Europę Zachodnią z Ukrainą).
Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC znajduje się także lotnisko, które
obsługuje loty czarterowe i towarowe. Ponadto w odległości ok. 20 km od obszarów strefy w Mielcu
znajduje się stacja przeładunkowa trakcji szerokotorowej LHS prowadzącej na Ukrainę, co stanowi
znaczące ułatwienie dla podmiotów zainteresowanych eksportem towarów do całej Europy
Wschodniej.
Instytucją zarządzającą strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu
Tabela 26. Podstrefy Specjalna Strefa Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
Specjalna Strefa Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
Nazwa
podstrefy
Mielec

Powierzchnia
podstrefy
605,65

Inwestorzy








AERO AT Sp. z o.o . -Produkcja sprzętu lotniczego - samolotów
AT-3
AGMAR S.A.- Produkcja szaf telekomunikacyjnych i
serwerowych
Automotive Coachbuilding and Design Sp. z o.o. - Produkcja
części i podzespołów do samochodów klasycznych
Basco 2 Sp. z o.o. Sp.k. - Produkcja elementów łącznikowych
instalacji grzewczych
Blek Meble Sp. z o.o. - Produkcja mebli/mebli biurowych
BRW Sp. z o.o. Produkcja mebli
BURY Sp. z o.o. Produkcja akcesoriów do telefonów
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komórkowych
C+N POLSKA Sp. z o.o. "Produkcja opakowań plastikowych"
Centrum Badawcze "CLEAR AIR" Sp. z o.o. "B+R w zakresie
ochrony środowiska naturalnego"
CONTENUR POLSKA Sp. z o.o. "Produkcja pojemników na
odpady komunalne"
DUL MAR Spółka Jawna Produkcja kół zębatych i przekładni
kątowych
EC AvioTech Sp. z o.o. "Produkcja podzespołów lotniczych"
ELDAN D. Dziura., E. Burkiewicz Spółka Jawna Produkcja
odzieży
E-Star Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. Dostawca energii
cieplnej
EURO - EKO Sp. z o.o. Odbiorca zanieczyszczeń
EURO - ENERGETYKA Sp. z o.o. Dostawca energii elektrycznej
EUROTECH Sp. z o.o. Produkcja specjalistycznych urządzeń
(górnictwo, lotnictwo)
FAKRO WDF Sp. z o.o. Produkcja okien dachowych
"Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa
""MECHANIKA"" Danuta & Adam Leśniak" "Produkcja
wyrobów z metalu"
Waldrex Sp. z o.o. Sp.k. Produkcja wyrobów z metalu dla
branży lotniczej i motoryzacyjnej
FIRMA TARAPATA Sp. z o.o. "Produkcja podzespołów do
motoryzacji"
Formaplan Komponenty Sp. z o.o. Produkcja szuflad
GALWEX Cebula Elwira i Wspólnicy Spółka Jawna
Galwanizowanie
Gardner Aerospace Mielec Sp. z o.o. "Produkcja podzespołów
lotniczych"
"GEYER & HOSAJA Zakłady Gumowe w Mielcu Sp. z o.o."
"Produkcja wyrobów gumowych"
HELIO. COM S.A. Oficyna wydawnicza
HUSQVARNA POLAND Sp. z o.o. Produkcja kosiarek
spalinowych
Interphone Service Sp. z o.o. Produkcja sprzętu
telekomunikacyjnego i elektronicznego
KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Produkcja części i podzespołów
dla przemysłu motoryzacyjnego
Kronospan Mielec Sp. z o.o. "Produkcja wyrobów z drewna"
Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. Produkcja wiązek
elektrycznych do samochodów osobowych
Leopard Automobile-Mielec Sp. z o.o. Produkcja zespołów
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samochodowych i innych pojazdów
Magellan Aerospace (Polska) Sp. z o.o. Produkcja, obróbka
metali dla branży lotnicze
MELEX A & D Tyszkiewicz Spółka Jawna Produkcja wózków z
napędem elektrycznym
METALPOL Sp.z o.o. Produkcja sprężyn
Mondi Bags Mielec Sp. z o.o. "Produkcja opakowań
papierowych"
Oficyna Wydawnicza Press- Media Oficyna wydawnicza
Onduline Production Sp. z o.o. "Produkcja pokryć dachowych"
Plastic Factory COBI S.A. Produkcja zabawek z tworzyw
sztucznych
PLASTWAG S.A. Produkcja korpusów z tworzyw sztucznych do
środków transportu
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. "Produkcja sprzętu
lotniczego"
"Polsko Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
JOONGPOL Sp. z o.o." Produkcja arkuszy i kształtowników z
pianki PE
PPHU P&S Sp. z o.o. Produkcja wyrobów z metali, blach
stalowych i aluminiowych
PPUH Wojciech Tycner "Produkcja artykułów instalacyjnosanitarnych"
PRESS - MEDIA S.A. Oficyna wydawnicza - Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
CASMET-SYSTEM Józef Małecki - Produkcja stelaży
metalowych i mebli biurowych
Purcell Systems International AB Sp. z o.o. Oddział Polska Produkcja szaf telekomunikacyjnych
RBC Bearings Polska Sp. z o.o. - Produkcja łożyska dla branży
lotniczej
REGMOT Sp. z o.o. - Produkcja kół zębatych dla motoryzacji
REMOG POLSKA Sp. z o.o. - Produkcja podzespołów lotniczych
Retech Sp. z o.o. Produkcja płyt sterujących, obróbka stali
nierdzewnej
SAMDEX Sp. z o.o. - Produkcja folii ochronnych i taśm
samoprzylepnych
SANGLASS S.A. - Produkcja wyrobów ze szkła hartowanego
płaskiego oraz giętego
SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski - Produkcja form
wtryskowych dla AGD, motoryzacji, budownictwa
Spiroflex Sp. z o.o. Produkcja systemów odprowadzania spalin
oraz systemów wentylacyjnych
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Dębica

36,41

Sanok
Zagórz

4,2
11,25







Leżajsk

26,53

Jarosław
Głogów Młp.

14,51
48,67

SSC Sp. z o.o. Sp.K. - Produkcja czujników temperatury, płyty
sterujace, okablowanie do urządzeń gastronomicznych
TEMAR Sp. z o.o. - Produkcja opraw oświetleniowych
THERMOCOMFORT S.A. - Drukarnia
VIDOK Sp. z o.o. - Produkcja okien i ram okiennych z tworzyw
sztucznych
YASA Motors Poland Sp. z o.o. - Produkcja silników (obiegowa
pompa wodna)
Zakład "RPOL" Polit Roman - Produkcja sprzętu AGD,
elementów z tworzyw sztucznych
ZAMTECHNIKA Gładysek Sp. J. - Produkcja akcesoriów dla
przemysłu meblarskiego
Zakład Produkcji Maszyn i Urzadzeń RSM Sp. z o.o. - Producent
maszyn do rynien, rur, paneli dachowych
Zakład Produkcyjny Kamot-Mielec S.A. - Produkcja wiązek
elektrycznych do samochodów
Tworzywa Sztuczne PZL Mielec Sp. z o.o. Sp.k. - Produkcja
form z tworzyw sztucznych dla lotnictwa
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. - Produkcja wyrobów
farmaceutycznych"
Zakłady Odzieżowe AG Sp. z o.o. - Produkcja odzieży
Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. - Produkcja artykułów
spożywczych
Firma Oponiarska Dębica S.A. - Produkcja opon
KRONOSPAN HPL Sp. z o.o. - Produkcja laminatu
CENTURION -R Sp. z o.o. - Produkcja drzwi
W.P.S. Sp. z o.o. - Produkcja korpusów i elementów stalowych
do maszyn rolniczych
TRI (Poland) Sp. z o. o. - Produkcja antywibracyjnych
elementów zawieszenia



CONCRETE LEŻAJSK Sp z o.o. - Produkcja betonu i
prefabrykatów budowlanych
 MP STAL (EURO-STAL Sp. z o.o.) - Produkcja powlekanego
metalu
 NETKOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Produkcja
sprzętu telekomunikacyjnego
 Ozono Sp. z o.o. - Produkcja mebli z aluminium i tworzyw
sztucznych
Tereny gotowe do inwestycji
 BEST Construction Sp. z o.o. - Roboty budowlano- drogowe
 CREO Sp. z o.o .- Produkcja izolacji przemysłowych,
wykonawstwo instalacji sanitarnych
 D.A. GLASS-DOROS TEODORA - Obróbka chemiczna szkła
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EKO HYBRES Sp. z o.o. - Recycling-odzysk metali ze sprzętu
AGD
LEDOLUX Sp.z o.o. - Produkcja oświetlenia w technologii AC
LED
Leo Minor W.Bąk - Produkcja elementów instalacji sanitarnych
Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o. - Obróbka metali i
nakładanie powłok
PLASTSYSTEM RZESZÓW Sp. z o.o. - Produkcja opakowań z
tworzyw sztucznych dla wyrobów chemicznych
Polimarky Sp. z o.o. - Produkcja wyrobów z tworzyw
sztucznych
Polkiemic II Sp. z o.o. S.K.A. - Produkcja obrzeży meblowych
Polmar Krystyna Marciniec - Opracowywanie systemów
telemetrii i płatności mobilnej
Przedsiębiorstwo Handlowe ELMAT Sp. z o.o. - Dostawca
teleinformatyki światłowody)
Systemy Informatyczne Set(h) Sp. z o.o. - Produkcja
oprogramowania
Wytwórnia Szablonów Kreślarskich Leniar Sp.j. - Produkcja
przyrządów aluminiowych do kreślenia i mierzenia
Yanko Sp. z o.o .- Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych i
papieru, etykietowanie
Zakład Poligraficzny OFFSET DRUK Adam Motyka - Oficyna
wydawnicza
Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o. - Produkcja folii
stretch
ZELMER PRO Sp. z o.o. - Sprzęt gospodarstwa domowego
elektryczny
Ocynkownia Podkarpacie Sp. z o.o. - Obróbka metali
Fabryka Maszyn Lubaczów Sp. z o.o. - Produkcja podzespołów
do maszyn rolniczych i budowlanych i motoryzacji
Akces-Med. Sp. z o.o. - Produkcja sprzętu medycznego
Bernacki Industrial Services Sp. z o.o. – Sprzedaż części
precyzyjnych
BORGWARNER POLAND Sp. z o.o. - Produkcja turbosprężarek
DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o. – Przetwórstwo
tworzyw sztucznych
Goodrich Aerospace Poland Sp. z o. -. Produkcja części i
podzespołów dla przemysłu lotniczego
McBraida Polska Sp. z o.o. - Produkcja komponentów do
silników lotniczych
ML SYSTEM Sp. z o.o. - Wykonawstwo instalacji elektrycznych,
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Ropczyce

20,53

Kolbuszowa

7,99

Rzeszów

34,95



Krosno

35,71



inteligentne systemy zabezpieczeń
MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. - Produkcja komponentów
do silników lotniczych
OPTEAM S.A. - Produkcja oprogramowania komputerowego
Partners in Progress Sp. z o.o. - Produkcja systemów
informatycznych
Przedsiębiorstwo Handlowe ELMAT Sp. z o.o. - Dostawca
teleinformatyki (światłowody)
VAC AERO KALISZ Sp. z o.o. - Galwanizowanie, procesy
specjalne
P.P.U.H. BRYK Witold Bryk - Produkcja narzędzi z ostrzem z
diamentu polikrystalicznego
ZELNAR Sp. z o.o - Produkcja narzędzi
Rega Yacht Babicz & Królikowski Spółka Jawna - Produkcja
jachtów i statków
Tereny gotowe do inwestycji

Łańcut

8,78

Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. - Produkcja silników
pomocniczych samolotów
Potocki Piotr ECO-LINE - Produkcja maszyn do malowania
proszkowego
SPLAST Sp. z o.o. Sp. k. - Produkcja sprzętu utrzymania
czystości
Tereny gotowe do inwestycji

Radymno
Sędziszów
Małopolski

6,35
6,54

Tereny gotowe do inwestycji
Tereny gotowe do inwestycji



Źródło: Opracowanie własne



KRAKOWSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna składa się z 22 podstref w dwóch województwach
(małopolskim i podkarpackim) o łącznej powierzchni 558,71 hektarów. W ramach Krakowskiej SSE
zostało wydanych 150 zezwoleń i utworzono ponad 16 tys. miejsc pracy, a wysokość poniesionych
nakładów wyniosła 2,3 mld zł. Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się tylko jedna
podstrefa w miejscowości Boguchwała w powiecie rzeszowskim. W ramach Krakowskiej SSE działają
przedsiębiorstwa z większości sektorów przemysły tradycyjnego. Wśród firm obecnych na jej
terenach można wymienić takie, jak: Comarch, RR Donnelley, Motorola, Shell czy MAN Trucks.
Na terytorium Podkarpacia działa podstrefa Boguchwała, której powierzchnia wynosi 8,04 ha.
Instytucją zarządzającą strefą jest Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
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PODKARPACKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY AEROPOLIS

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS zajmuje obszar blisko 120 hektarów. Branżę
priorytetową stanowi sektor lotniczy, który wspierany jest poprzez rozwój przemysłu
elektromaszynowego, elektronicznego oraz informatycznego. Ponadto położony jest tu nacisk na
rozwój branży chemicznej, tworzyw sztucznych oraz biotechnologii. 19 maja 2003 r. podpisane
zostało porozumienie o utworzeniu Parku. Sygnatariuszami porozumienia były: samorząd
województwa, miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet
Rzeszowski, a w 2006 r. do porozumienia dołączyły: gmina Trzebownisko oraz gmina Głogów
Małopolski. Zarządzanie Parkiem powierzone zostało Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A.
Najważniejszymi celami Podkarpackiego Park Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS są: aktywacja
terenów poprzemysłowych, pozyskiwanie inwestorów, zagospodarowanie wolnych obiektów
i obszarów pod tereny inwestycyjne, zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności przedsiębiorców
działających na terenie województwa, rozwój infrastruktury aktywizującej lokalną i regionalną
przedsiębiorczość. Park podejmuje także starania na rzecz zwiększenia liczby absolwentów szkół
wyższych podejmujących działalność gospodarczą oraz stymulującą działalność badawczą.
Park ten jest znakomicie skomunikowany. Znajduje się 10 km od centrum Rzeszowa i leży na
przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych: drogi krajowej nr 9 łączącej Rzeszów z Warszawą,
drogi krajowej nr 19 łączącej Rzeszów z Lublinem i dalej północno-wschodnią częścią kraju oraz
autostrady A4 łączącej Ukrainę z Europą Zachodnią. Niedaleko znajduje się także linia kolejowa oraz
międzynarodowe lotnisko Rzeszów-Jasionka, które posiada drugi co do długości pas startowy
w Polsce. W ramach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która zarządza Parkiem, działa
Centrum Obsługi Inwestora, które jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych
inwestowaniem na terenie Województwa Podkarpackiego. COI dysponuje specjalistyczną wiedzą
z zakresu aktualnych ofert inwestycyjnych, a dzięki ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi
i rządowymi oraz dobrej znajomości lokalnych realiów pracownicy Centrum udzielają szybkiej
i fachowej pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ponadto w Parku funkcjonuje
Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji, które wspiera rozwój firm innowacyjnych
i pełni rolę pośrednika pomiędzy sferą nauki i gospodarki. W Parku funkcjonuje Inkubator
Technologiczny wraz z Centrum Obsługi PPNT w Jesionce. Jego celem jest wsparcie dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw. Firmy te mogą wynająć na korzystnych warunkach pomieszczenia biurowe
oraz produkcyjno-usługowe zlokalizowane w budynku Inkubatora (ponad 5300 m2), a także
skorzystać z dostępnego zaplecza infrastrukturalnego, technicznego oraz konferencyjnego. Tereny
inwestycyjne znajdujące się na terenie Parku objęte są Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK
MIELEC.
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MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY

Mielecki Park Przemysłowy skoncentrowany jest na rozwijaniu branży lotniczej, motoryzacyjnej oraz
wszystkich branż opartych na nowoczesnych technologiach. W ramach Parku funkcjonuje Inkubator
IN-Tech, który oferuje powierzchnie biurowe, w pełni wyposażone laboratoria, prototypownię oraz
profesjonalne usługi szkoleniowe. Park objęty jest Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec.
Mielecki Park Przemysłowy mieści się w granicach miasta Mielca. Około 100 ha terenów Parku jest
wyposażonych w infrastrukturę (tereny uzbrojone), a ich położenie w granicach Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK MIELEC uprawnia inwestorów do ubiegania się o korzystanie z ulg inwestycyjnych.
Rozubudowana sieć podmiotów działających w strefie stanowi także potencjał do tworzenia łańcucha
dostawców i powiązań kooperacyjnych.
Instytucją zarządzająca Mieleckim Parkiem Przemysłowym jest Agencja Rozwoju Regionalnego MARR
S.A.



PARK PRZEMYSŁOWY GMINY LEŻAJSK

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk zlokalizowany jest w dwóch miejscowościach leżących w okolicach
Leżajska: Stare Miasto (33 ha) oraz Wierzawice (2,5 ha). Łączna powierzchnia terenów to ponad 35 ha
w pełni uzbrojonych gruntów. Dodatkowo w ofercie inwestycyjnej znajdują się trzy nowe hale
przemysłowe o łącznej powierzchni 7000m2. Włączenie Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk do
specjalnej strefy ekonomicznej stwarza możliwość ubiegania się o pomoc publiczną w formie
zwolnień z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Inną dostępną na terenie parku zachętą inwestycyjną
są zwolnienia od podatku od nieruchomości (budynki oraz grunty z nimi związane).
Obecnie w Parku Przemysłowym Gminy Leżajsk znajdują się przedsiębiorstwa działające w ramach
branż: budowlanej, drukarskiej, teleinformatycznej, meblarskiej, laboratoryjnej, doradczej, obróbki
metalu i logistycznej. Są to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Atutami Parku są przede
wszystkim potencjał kadrowy, niskie koszty działalności (zwolnienia podatkowe), infrastruktura
techniczna, drogi, parkingi i powierzchnie magazynowe oraz potencjał współpracy z firmami już
działającymi na terenie Gminy Leżajsk.
Instytucją zarządzającą Parkiem Przemysłowym Gminy Leżajsk jest Stare Miasto-Park Sp. z o.o.



TARNOBRZESKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny został utworzony w 2013 roku. Dotychczas powstała
nowoczesna hala przemysłowa oraz inkubator przedsiębiorczości. Obiekty te wyposażone są
w specjalistyczną infrastrukturę i będą udostępnianie przedsiębiorcom do prowadzenia innowacyjnej
działalności gospodarczej. Przygotowane zostały także tereny inwestycyjne. Cały Park został włączony
do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan, co pozwala na uzyskanie
zwolnień z podatku dochodowego (CIT lub PIT).
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Przedsiębiorcy lokujący swoją działalność w wybudowanych obiektach (hali przemysłowej
i inkubatorze) Parku mogą liczyć na preferencyjne warunki prowadzenia działalności w ramach
udzielanej w ten sposób pomocy publicznej. Park oferuje niższe od rynkowych stawki za dzierżawione
powierzchnie produkcyjne, usługowe, laboratoryjne i biurowe. Inwestorzy mogą także zainwestować
w wybudowanie obiektów na prawie 19 ha uzbrojonych w infrastrukturę terenów.
Instytucją zarządzającą Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym jest Tarnobrzeska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

8.3 Tworzone parki przemysłowe
Strefa Przemysłowa w Jaśle to obszar o powierzchni 260 ha położony w północno-wschodniej części
miasta. Część obszaru jest uzbrojona w główną sieć wodociągową i kanalizację sanitarną, sieć
gazową, teletechniczną i energetyczna. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta jako przeznaczenie terenu zapisano zabudowę przemysłową, składy i magazyny, usługi
komercyjne oraz rozwój komunikacji drogowej.
Przemyski Park Naukowo-Technologiczny zajmuje teren o powierzchni ok. 200 ha, który
przeznaczony został pod inwestycje o charakterze przemysłowym. Na terenie o pow. 12 ha została
utworzona Podstrefa Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z planowanym
poszerzeniem do 60 ha. Teren Parku charakteryzuje dobra dostępność komunikacyjna (drogowa
i kolejowa). Tereny Parku są w pełni uzbrojone w infrastrukturę techniczną, na ternie znajdują się
punkty zasilania w energię elektryczną, wodę, gaz, kanalizację sanitarną.

8.4 Centrum Obsługi Inwestora
Centrum Obsługi Inwestora jest instytucją działającą w ramach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A., która odpowiada za zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów. COI
w szczególności:







prowadzi Regionalny System Informacyjny – bazę danych o terenach i obiektach
inwestycyjnych;
przygotowuje kompleksową informację dla inwestorów;
oferuje doradztwo przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach;
organizuje misje gospodarcze i prezentacje podczas krajowych i międzynarodowych targów
i wydarzeń;
śledzi i analizuje stan inwestycji w regionie;
wspiera rozwój działających na Podkarpaciu przedsiębiorstw.

Partnerem Centrum są władze samorządowe województwa podkarpackiego, które odpowiadają za
realizację założeń polityki gospodarczej regionu. Centrum Obsługi Inwestora jest także oficjalnym
partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji. We współpracy z PAIiIZ organizuje szkolenia dla
jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców w zakresie przyciągania i promocji
inwestycji.
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8.5 Inne instytucje wsparcia przedsiębiorstw
Ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój gospodarczy regionu są także inne instytucje
wspierające przedsiębiorczość, współpracę biznesową i działalność badawczo-rozwojową. Wśród
instytucji okołobiznesowych w województwie podkarpackim wymienić należy przede wszystkim:









stowarzyszenia (w tym centra biznesu): Podkarpacki Klub Biznesu w Rzeszowie, Centrum
Promocji Biznesu w Rzeszowie, Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju Centrum Wspierania
Biznesu przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie;
inkubatory przedsiębiorczości: Inkubator Technologiczny Podkarpackiego Parku NaukowoTechnologicznego AEROPOLIS w Rzeszowie, Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS w Rzeszowie, Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR
w Mielcu, Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli;
izby gospodarcze: Izba Rolnicza Województwa Podkarpackiego, Podkarpacka Izba
Gospodarcza w Krośnie, Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, Regionalna Izba
Gospodarcza w Przemyślu, Tarnobrzeska Izba Przemysłowo-Handlowa, Izba PrzemysłowoHandlowa w Rzeszowie;
ośrodki doradztwa: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Centrum
Doradztwa Gospodarczego w Świlczy;
agencje rozwoju: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Mielecka Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Bieszczadzka
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Ustrzykach Dolnych, Agencja Rozwoju Regionalnego
"Karpaty" S.A. w Krośnie, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, Przemyska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

8.6 Fundusze europejskie
W ciągu ostatnich 10 lat fundusze europejskie były znaczącym motorem dla rozwoju Podkarpacia.
Projekty finansowane ze środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przesądzać
będą w dużym stopniu o atrakcyjności inwestycyjnej regionu. W ramach polityki spójności w latach
2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Środki te przeznaczone będą m.in. na badania naukowe
i ich komercjalizację, drogi, rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej,
transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji)
czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
realizowanych będzie 6 programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski
Wschodniej (m.in. dla województwa podkarpackiego) oraz 16 programów regionalnych (RPO).
Zaplanowane program krajowe :


Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działania finansowane w ramach programu
będą miały na celu wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej
środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Do najważniejszych
podmiotów, które będą mogły ubiegać się o środki zaliczyć należy: podmioty publiczne
(w tym samorządy) oraz prywatne - przedsiębiorstwa. Program w sposób szczególny będzie
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promował miasta, dedykując im specjalną pulę środków w obszarach transportu czy
podniesienia efektywności energetycznej. Będzie to największy spośród programów
krajowych.
Program Inteligentny Rozwój. Program ma na celu pobudzenie innowacyjności
i konkurencyjności polskiej gospodarki dzięki zwiększeniu nakładów prywatnych na badania
i rozwój. Będą one skoncentrowane na budowie nowych i wzmacnianiu istniejących
powiązań między sektorami biznesu i nauki, a także rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,
wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach
Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Głównymi odbiorcami wsparcia będą: przedsiębiorstwa
(zwłaszcza MŚP), fundusze venture capital, specjalne strefy ekonomiczne, jednostki naukowe,
naukowcy i studenci, a także klastry, instytucje otoczenia biznesu. Komplementarne wobec
Programu Inteligentny Rozwój instrumenty wsparcia będą wprowadzone w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych i w ramach programu dla Polski Wschodniej.
Program Wiedza, Edukacja, Rozwój. Program ma na celu przede wszystkim wspieranie
zatrudnienia i mobilność pracowników, włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz jest
ukierunkowany na inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.
Ponadto ma na celu wzmacnianie sprawności i efektywności państwa. W porównaniu
z podobnym Programem Kapitał Ludzki w obecnym okresie programowania, Program
Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój będzie miał niższą alokację.
Program Polska Cyfrowa to nowy program, który ma na celu poszerzanie dostępu do sieci
szerokopasmowych, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych, oraz zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych
w usługach (np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie). W ramach programu
realizowane będą także działania związane m.in. z rozwojem kompetencji cyfrowych.
Program Polska Wschodnia – dodatkowy instrument wsparcia dla makroregionu
obejmującego województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie
i podkarpackie. Główny nacisk zostanie położony na poprawę pozycji konkurencyjnej Polski
Wschodniej poprzez działania na rzecz wzmocnienia rozwoju gospodarczego, w tym
podniesienia poziomu innowacyjności jej gospodarki, rozwoju rynków pracy
w makroregionie, oraz poprawy spójności makroregionu.
Program Pomoc Techniczna. Program ma na celu zapewnienie sprawnego systemu
wdrażania funduszy polityki spójności.
Regionalne Programy Operacyjne to programy dedykowane dla poszczególnych
województw. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości,
edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych,
infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu.
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