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2
20 zezwoleń na prowadzenie działalności w specjalnej streﬁe ekonomicznej wydane przez Krakowski Park
Technologiczny, prawie 1000 nowych miejsc pracy i około 570 mln zł nakładów inwestycyjnych - podsumowanie
2017 roku w krakowskiej specjalnej streﬁe ekonomicznej.
Podczas dorocznego spotkania podsumowującego 2017 r. dyplomami zostali uhonorowani przedsiębiorcy, którzy
otrzymali w ubiegłym roku zezwolenia na działalność w krakowskiej SSE, a także przedstawiciele samorządów,
na terenie których zostały ulokowane inwestycje:

Zestawienie przedsiębiorców, którzy w 2017 r. uzyskali zezwolenie na
działalność w krakowskiej SSE
(kolejność wg daty zezwolenia)

ﬁrma

przedmiot
działalności

nakłady
inwestycyjne
[mln zł]
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miejsca
pracy

gmina /
podstrefa
SSE

RBS Stal
sp. z o.o.

produkcja zbrojeń
budowlanych i
elementów
przestrzennych do
zbrojenia konstrukcji
żelbetowych

12,1

10

Niepołomice

Mabuchi Motor
Poland
sp. z o.o.

produkcja części
motoryzacyjnych

113,0

253

Bochnia

Sarel Polska sp.
z o.o.

obróbka metali i
nakładanie powłok

17,6

10

Niepołomice

40,0

18

Dobczyce

34,0

30

Skawina

Wawel S.A.

Lajkonik Snacks
sp. z o.o.

produkcja słodyczy

produkcja słonych
przekąsek

3

Centrum
Elektroniki
Stosowanej CES
sp. z o.o.

produkcja urządzeń
elektrycznych

12,5

5

Niepołomice

Pawbol
sp. z o.o.

produkcja wyrobów
metalowych

6,0

5

Zator

Eco Technologia
sp. z o.o.

produkcja wyrobów
metalowych

3,0

5

Jędrzejów

Appliscale
sp. z o.o.

produkcja
oprogramowania

0,4

10

Kraków

Wiśniowski
sp. o.o. S.K.A.

produkcja wyrobów
metalowych

140,0

80

Chełmiec

Shell Polska sp.
z o.o.

usługi rachunkowe i
audytowe

1,2

308

Kraków

Akamai
Technologies
Poland
sp. z o.o.

rozwiązania IT

0,4

150

Kraków

Philogic sp. z
o.o.

produkcja wyrobów
metalowych

2,9

6

Chrzanów

Pratt & Whitney
Tubes
sp. z o.o.

produkcja części do
samolotów

20,0

30

Niepołomice

FoodCare
sp. z o.o.

produkcja napojów

34,9

4

Niepołomice

4

Labra
sp. z o.o.

produkcja
elektrycznego sprzętu
oświetleniowego

4,5

2

Zator

Biuro
Techniczno Handlowe BTH
Import Stal
sp. z o.o.

Produkcja i handel
metalami

44,4

13

Niepołomice

Apco sp. z o.o.

produkcja konstrukcji
stalowych

80,0

40

Jędrzejów

OKONORAM
Grażyna
Kosińska

renowacja okien

3,6

3

Jędrzejów

produkcja elementów
kotłów

2,2

6

Tarnów

573

988

Dortech II
Magdalena
Jargas

razem:

- Rozwój specjalnych stref ekonomicznych czy parków technologicznych to inwestycje, które zwracają się w
100%, bo korzystają z nich wszyscy: przedsiębiorcy, którzy mają idealne miejsca do rozwoju swojej działalności,
samorządy – bo zyskują dodatkowe wpływy do swoich budżetów i mogą inwestować je w dalszy rozwój
gospodarczy, czy w końcu mieszkańcy zyskujący nowe miejsca pracy - mówił marszałek Jacek Krupa podczas
dorocznego spotkania w Krakowskim Parku Technologicznym, podczas którego podsumowano 2017 rok w KSSE.

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa zachęcał również lokalne samorządy do tworzenia kolejnych
terenów inwestycyjnych. Tym bardziej, że środki na ten cel można pozyskać z regionalnego programu
operacyjnego, na co przeznaczono 60 mln euro.

Krakowski Park Technologiczny to nie tylko KSSE. W ostatnim czasie ta instytucja otoczenia biznesu uruchomiła
bowiem akcelerator KPT ScaleUp, czyli projekt skierowany do małych ﬁrm pracujących nad innowacjami dla
przemysłu i smart city. Dzięki niemu, podczas 13-tygodniowego programu start-upy zyskują nie tylko pomoc

5
ekspertów z danej branży, ale też wsparcie ﬁnansowe i możliwość testowania swoich produktów i usług w
ﬁrmach partnerskich. Co warte podkreślenia, w ubiegłym roku start-upy ulokowane w KPT pozyskały od
inwestorów 288 mln złotych.

Od początku istnienia krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej do końca 2017 roku KPT wydał w sumie 256
zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE. Nakłady inwestycyjne funkcjonujących w niej przedsiębiorstw
wyniosły 4,5 mld zł. Pozwoliło to na utworzenie ponad 23 tys. miejsc pracy. W ubiegłym roku strefa zyskała też
dodatkowe 83 ha. Obecnie jej powierzchnia wynosi 949 ha, na które składa się 36 podstref położonych na terenie
35 gmin położonych w trzech województwach: małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.
Największe dotychczasowe inwestycje w krakowskiej SSE to: Comarch – zaawansowane systemy informatyczne
(Kraków), Somfy (Sopem) – napędy do bram (Niepołomice), Brembo – wysokiej klasy układy hamulcowe
(Niepołomice), Motorola Solutions Systems – centrum badawczo-rozwojowe i centrum ﬁnansowe (Kraków), Valeo
– części motoryzacyjne (Skawina i Chrzanów), RR Donnelley – usługi poligraﬁczne i usługi biznesowe (Kraków),
Bahlsen Polska – przetwórstwo spożywcze (Skawina), Shell Business Operations – centrum operacji globalnych
(Kraków), MAN Trucks – producent samochodów ciężarowych (Niepołomice), Nidec – produkcja silniczków
elektrycznych motoryzacyjnych (Niepołomice), oraz wspomniana wyżej inwestycja: Mabuchi Motor w Bochni.

Miniony rok był bardzo dobrym rokiem dla wszystkich SSE w Polsce. Wszystkie 14 stref w Polsce łącznie wydało
352 zezwolenia, tj. o ponad 100 zezwoleń więcej niż w 2016 r. (wzrost o 37 %). Firmy zadeklarowały łącznie 19,1
mld zł inwestycji i utworzenie 13,2 tys. miejsc pracy. Wynik ten zbliżył się do wyniku z rekordowego 2014 r.,
kiedy to otrzymujący 463 zezwolenia na działalność w strefach inwestorzy zadeklarowali poniesienie 21,0 mld zł
nakładów inwestycyjnych i utworzenie 20,5 tysiąca nowych etatów. (o 4,5 tys. więcej niż w ub.r.).
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