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– Sądecczyzna znana jest w Polsce jako 
miejsce, gdzie powstało najwięcej pol-
skich firm globalnych. Z czego, Pani 
zdaniem, to wynika?

– Rzeczywiście, w naszym regio-
nie działa wiele firm globalnych, ale 
jest również nieproporcjonalnie dużo 
firm o mniejszym, niż globalny, za-
sięgu działalności. Czyli, uogólnia-
jąc, w Nowym Sączu jest dużo firm 
w proporcji do ilości mieszkańców. 
Możemy mówić więc o pewnej tra-
dycji przedsiębiorczości sądeczan 
oraz patriotyzmie lokalnym, który 
przejawia się m.in. współpracą po-
między lokalnymi firmami. Sukcesy 
sądeckich firm, w tym tych global-
nych, niewątpliwie są zasługą talentu 
i umiejętności tych przedsiębiorców. 
– Co jest naszą regionalną specjalnością?

– Jeśli chodzi o ilość firm, to ze sta-
tystyk wynika, że żaden rodzaj dzia-
łalności nie wyróżnia się na tle kraju. 
Natomiast porównując wielkość pro-
dukcji, na pewno prym wiodą bran-
że, w których działają nasi najwięksi 
przedsiębiorcy. Jednak trudno po-
wiedzieć, że naszą regionalną spe-
cjalnością jest produkcja okien, bram 
czy kurczaków. Z pewnością regio-
nalną specjalnością jest przedsiębior-
czość w ogóle – ilość firm w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca należy 
do jednych z największych w kraju. 
– Co jest misją wydziału, którym Pani 
kieruje, jakie działania on realizuje? 

– Wydział powstał w lutym 2008 
roku z połączenia dwóch referatów 
funkcjonujących w strukturze Urzę-
du Miasta. Powstanie wydziału nie 
wiązało się ze zwiększeniem zatrud-
nienia. Celem jego utworzenia było 
skupienie w jednym miejscu całe-
go zakresu usług dla przedsiębior-
ców, które leżą w kompetencji władz 
miasta. Misją naszego działania jest 
wspieranie rozwoju przedsiębior-
czości poprzez tworzenie korzyst-
nych warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej w mieście 
oraz przyjaznej obsługi w zakresie 
załatwienia formalności urzędo-
wych, leżących w kompetencji na-
szego wydziału. Czym się zajmuje-
my? Prowadzimy obsługę CEIDG, 
czyli załatwiamy formalności w za-
kresie rejestracji firmy przez osobę 
fizyczną, zmianę danych, zawiesze-
nia, wznowienia czy likwidacji dzia-
łalności. Udzielamy informacji przy-
szłym przedsiębiorcom o dostępnym 
wsparciu finansowym na założenie 
firmy. Opracowujemy oraz prowa-
dzimy obsługę lokalnych progra-
mów pomocowych. Przykładowo, 
mamy obecnie trzy programy w za-
kresie zwolnień od podatku od nie-
ruchomości, z których skorzystać 
mogą przedsiębiorcy realizujący 
nowe inwestycje na terenie mia-
sta. W zależności od rodzaju inwe-
stycji, przedsiębiorca może skorzy-
stać ze zwolnienia od podatku przez 
okres od 3 do 10 lat. Prowadzimy 

obsługę inwestorów oraz krakow-
skiej specjalnej strefy ekonomicznej 
na terenie Nowego Sącza. Współpra-
cujemy z lokalnymi organizacjami 
zrzeszającymi przedsiębiorców oraz 
innymi instytucjami otoczenia biz-
nesu. Chcę tutaj zaznaczyć, że bardzo 
sobie cenię te współpracę. Wspól-
nie podejmujemy różne inicjatywy 
– nie tylko skierowane do przedsię-
biorców, ale również do młodzie-
ży szkół ponadgimnazjalnych, np. 
w tym roku od lutego realizujemy 
wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu 
w Nowym Sączu oraz przedsiębior-
cami zrzeszonymi w Sądeckiej Izbie 
Gospodarczej cykl wydarzeń pod ha-
słem WŁĄCZ MYŚLENIE. POSTAW 
NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Celem 
wydarzeń jest kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród młodzie-
ży oraz rozpowszechnianie wiedzy 
o przedsiębiorstwach działających 
w naszym regionie. W ramach wyda-
rzeń odbywają się otwarte wykłady 
dla młodzieży, tematem których jest 
oczywiście przedsiębiorczość. Pro-
wadzimy również spotkania z przed-
siębiorcami na terenie szkół, podczas 
których uczniowie mogą poznać hi-
storię ludzi biznesu, którzy dzię-
ki swojemu uporowi i ciężkiej pracy 
osiągnęli sukces. Ogłosiliśmy rów-
nież konkurs wśród szkół na stwo-
rzenie projektu kampanii promo-
cyjnej swojej szkoły. W czwartek (25 
kwietnia) podczas gali konkursowej, 
która odbędzie się na terenie WSB, 
zostaną ogłoszone wyniki konkursu. 
– Jakie pytania, problemy mają najczę-
ściej przedsiębiorcy? W jakich sprawach 
szukają pomocy?

– Nie da się wyróżnić jakiegoś 
wiodącego problemu. Przedsiębiorcy 
zgłaszają się z różnymi problemami. 

Jednak, jeżeli już przedsiębior-
ca zdecyduje się przyjść po pomoc 
do Urzędu Miasta, przeważnie nie 
jest to tuzinkowa sprawa, bo z taką 
z pewnością sobie poradzi bez naszej 
pomocy. Powiem tutaj na przykła-
dzie pracy Wydziału ds. Przedsiębior-
czości. Najczęściej zgłaszają się do nas 
przedsiębiorcy, którzy są zaintere-
sowani inwestowaniem na terenie 
miasta i poszukują terenów speł-
niających ich kryteria. Są to głów-
nie przedsiębiorcy spoza naszego 
regionu. Oczekują naszej pomocy 
przy wskazaniu terenów przezna-
czonych pod inwestycję oraz przed-
stawienia możliwych do uzyskania 
zachęt inwestycyjnych. Oprócz te-
renów inwestycyjnych, przedsię-
biorcy poszukują również pomocy 
w znalezieniu źródeł finansowania 
swojej działalności. W takich przy-
padkach kierujemy ich do podmio-
tów świadczących usługi w tym za-
kresie – Nowosądeckiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości, SARR S.A. oraz 
Punktu Konsultacyjnego w Nowym 
Sączu MARR Sp. z o.o. Przedsię-
biorcy sygnalizują nam także fakt 
braku pracowników o poszukiwa-
nych kwalifikacjach. Przykład pręż-
nie rozwijającej się firmy w naszym 
regionie zajmującej się produkcją 
mebli tapicerowanych. Firma po-
szukuje tapicerów od zaraz. Nieste-
ty o takich kwalifikacjach pracow-
ników brakuje. Często zgłaszają się 
również przedsiębiorcy, którzy zo-
stali oszukani lub próbowano ich 
oszukać, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
potencjalni oszuści pozorowali dzia-
łania, które zazwyczaj wykonują or-
gany samorządowe lub państwowe. 
Warto tutaj przytoczyć jeden przy-
kład. Od lipca 2011 roku, kiedy zaczął 

obowiązywać centralny rejestr dzia-
łalności gospodarczej osób fizycznych 
prowadzony przez Ministra Gospo-
darki o nazwie Centralna Ewidencja 
i Informacja o Działalności Gospo-
darczej (skrót: CEIDG), przedsiębior-
cy otrzymują od różnych firm pisma 
z blankietami do zapłaty. Są to różne 
kwoty np. 195 zł, 248 zł. Treść pisma 
jest bardzo lakoniczna. Co więcej, 
cytowane w nim przepisy wpro-
wadzają przedsiębiorców w błędne 
przekonanie, że dokonanie wpisu, 
a tym samym uiszczenie opłaty jest 
dopełnieniem procedury założenia 
firmy czy zgłoszenia aktualizacji jej 
danych. Dane przedsiębiorców za-
mieszczone w CEIDG są ogólnodo-
stępne na stronie www.firma.gov.
pl, w tym m.in. nazwa, adres siedziby 
czy e–mail przedsiębiorcy. Wszystko 
to, co jest niezbędne, żeby pismo do-
tarło do adresata czy to w formie pa-
pierowej, czy elektronicznej. Przy tej 
okazji chciałabym przestrzec przed-
siębiorców przed firmami przesyła-
jącymi im oferty dokonania wpisu 
do prowadzonych przez siebie re-
jestrów. Wpis do tych rejestrów nie 
upoważnia do wykonywania dzia-
łalności gospodarczej i nie jest wy-
magany przepisami prawa. Pisma 
te są niczym innym jak ofertami han-
dlowymi, o czym świadczą informa-
cje zamieszczone drobnym drukiem. 
Wpis do CEIDG (w tym nowy wpis, 
zmiana istniejącego wpisu, zawie-
szenie, wznowienie czy wykreślenie 
działalności gospodarczej) nie pod-
lega żadnym opłatom. 
– Jaka jest rola urzędnika? Co pracownik 
w Pani wydziale może zrobić, by przy-
czyniać się do rozwoju gospodarcze-
go regionu?

– Urzędnik uczestniczy w pra-
cach całego Wydziału ds. Przedsię-
biorczości. Działania i efekty pracy 
wydziału zależą od pracy i zaanga-
żowania całego zespołu urzędników. 
Myślę, że odpowiedzi na to pytanie 
już udzieliłam wcześniej, mówiąc 
o misji wydziału i jego zadaniach. 
Natomiast, gdybym miała jednym 
zdaniem określić, co powinien robić 
urzędnik, to pomóc przedsiębior-
cy w zaoszczędzeniu jego cennego 
czasu. Im mniej czasu przedsiębior-
ca poświęci na załatwienie procedur, 
formalności urzędowych, tym wię-
cej będzie miał czasu na prowadze-
nie i rozwój swojej firmy.
– Dlaczego warto tworzyć korzystne wa-
runki dla rozwoju sądeckich firm?

– Dlatego, że od rozwoju sądec-
kich firm zależy rozwój całego na-
szego regionu oraz poziom naszego 
życia. Firmy tworzą miejsca pracy 
i to nie tylko te znane, globalne, któ-
re zatrudniają setki ludzi, ale również 
ci mniejsi – mikrofilmy. Dzięki miej-
scom pracy w Nowym Sączu możemy 
zatrzymać w mieście mieszkańców, 
zwłaszcza młodych, wykształconych 
ludzi, którzy często w poszukiwaniu 

atrakcyjnej dla siebie pracy opusz-
czają miasto. Nie bez znaczenia jest 
także fakt, że rozwój sądeckich firm 
pomaga w budowaniu lokalnego pa-
triotyzmu. Jest powodem dumy dla 
wielu jego mieszkańców. Osobiście 
się wielokrotnie o tym przekona-
łam, będąc poza Nowym Sączem. Po-
dając region, w którym żyję, słysza-
łam: – To tam, skąd jest firma Fakro, 
Wiśniowski, Koral… 
– Ile nowych firm powstaje w Nowym 
Sączu rocznie?

– Biorąc pod uwagę lata 2010 
– 2012 rocznie w Nowym Sączu po-
wstawało ok. 1 000 przedsiębiorstw 
(w 2012 roku – 974, w 2011 roku 
– 949, w 2010 roku – 1 093).
– Co jest barierą w rozwo-
ju gospodarczym regionu i rozwoju 
przedsiębiorczości?

– Nie powiem nic nowego. Naj-
większą barierą jest słaba dostęp-
ność komunikacyjna miasta – długi 
i trudny dojazd do najbliższego zjazdu 
do autostrady, duża odległość do lot-
niska, praktycznie brak połącze-
nia kolejowego. Bariera ta względnie 
urosła w momencie, gdy tego typu 
problemów nie ma coraz większa 
grupa miast podobnej wielkości jak 
Nowy Sącz. Przykładowo, przedsię-
biorca z Tarnowa prowadzący dzia-
łalność usługową, która wiąże się 
z koniecznością odwiedzenia klienta, 
w promieniu kilkudziesięciu minut 
jazdy samochodem, ma w zasięgu 
aglomerację Karkowską, za chwilę 
będzie miał drugą stolicę wojewódz-
twa – Rzeszów. Pomijając już fakt ła-
twego dostępu do innych miejsco-
wości położonych wzdłuż autostrad 
czy dróg szybkiego ruchu, przed-
siębiorca taki będzie miał w zasięgu 
kilkadziesiąt razy większy rynek niż 
przedsiębiorca nowosądecki. Moim 
zdaniem, budowa trasy szybkiego 
ruchu łączącego Nowy Sącz z auto-
stradą A4 oraz budowa szybkiego 
połączenia kolejowego z Krakowem 
i lotniskiem w Balicach jest kluczo-
wa dla utrzymania atrakcyjności na-
szego regionu dla przedsiębiorców. 
Oczywiście dostępność komunika-
cyjna nie tylko ułatwi przedsiębior-
com dostęp do większego rynku, ale 
również ułatwi pracownikom, tury-
stom czy studentom dojazd do na-
szego regionu, co ma również bardzo 
duże znaczenie dla rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości.
– Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym 
przedsiębiorcom?

– Nie chciałabym tego robić. Mogę 
ich jedynie zapewnić, że informa-
cje o uciążliwości procedur biuro-
kratycznych dla przedsiębiorców 
są mocno przesadzone, zwłaszcza 
w zakresie rejestracji działalności 
gospodarczej, którą w naszym wy-
dziale od początku jego funkcjono-
wania przedsiębiorca może załatwić 
w parę minut.

Rozmawiała KATARZYNA TOMOŃ 

Naszą regionalną specjalnością 
jest przedsiębiorczość
ROZMOWA  z MAGDALENĄ JANUSZEK-GRÓDEK, dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Nowym Sączu
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Jak zapełnić sądecką 
budżetową beczkę?
W naszym ekonomicznym abecadle bu-
dżet państwa, miasta czy też gmin, poj-
mowanych jako ekonomiczne wspólno-
ty, porównaliśmy do beczki, do której 
członkowie wspólnoty „wlewają” po-
datki. Im beczka pełniejsza, tym więcej 
możemy z niej czerpać. 

W myśl zasady: „zajmijmy się two-
rzeniem bogactwa, a nie dzielmy bie-
dę”, zamierzamy skupić się dzisiaj nie 
tyle na wydatkach, co na dochodach 
naszej małej wspólnoty ekonomicznej. 
Spróbujemy znaleźć sposób na to, aby 
nasza sądecka beczka była wypełnio-
na po brzegi. 

Budżet Miasta Nowego Sącza zasilany 
jest przede wszystkim przez:
1.  Dotacje z Budżetu Państwa i innych 

jednostek samorządowych.
2.  Wpływy z podatku PIT, który płacą 

mieszkańcy naszego miasta i wpływy 
z podatku CIT – czyli podatku od do-
chodu, firm i organizacji zarejestrowa-
nych na terenie naszego miasta. 

3.  Wpływy z podatków i opłata lokal-
nych. Największy udział w tej grupie 
mają wpływy z podatku od nierucho-
mości, który płacą wszyscy właści-
ciele nieruchomości (ziemia, budynki 
mieszkalne, przemysłowe, handlowe 
itp.) zlokalizowanych na terenie No-
wego Sącza. 

4.  Dochody z majątku gminy tj. przy-
chody z najmu, dzierżawy, wieczy-
stego użytkowania lub sprzedaży ma-
jątku miasta. 

Znaczny wpływ do Budżetu Miasta 
stanowi część podatku PIT, który płacą 
zatrudnieni mieszkańcy Nowego Sącza. 
Podobnie jest w przypadku podatku CIT, 
który płacą firmy i organizacje. 

Im więcej mieszkańców Nowego Sącza 
ma pracę, tym większe wpływy do miej-
skiego budżetu. Aby więc napełniała się 
nasza beczka, władze powinny zabiegać 
o tworzenie nowych miejsc pracy dla 
mieszkańców miasta. 

Najważniejsze są trwałe miejsca pra-
cy. Co to oznacza?

Aby to wyjaśnić musimy rozróżnić dwa 
rodzaje działalności biznesowej. 

Każda firma funkcjonuje i rozwija się, 
jeśli ma klientów na swoje produkty 
i usługi. 

Jeżeli firma znajduje odbiorców poza 
naszym regionem/krajem, to wówczas 
pieniądze napływają do Nowego Sącza. 

Są również firmy, które znajdu-
ją klientów przede wszystkim wśród 
mieszkańców Nowego Sącza (stacje ben-
zynowe, taksówki, fryzjer, mechanik 
samochodowy, korepetytor, szkoły ję-
zykowe, sklepy, punkty gastronomicz-
ne). Funkcjonowanie takich firm zależy 
od zasobności portfela sądeczan. 

Jeżeli w naszym mieście będzie działa-
ło więcej firm , które spowodują, że na-
płyną pieniądze do naszej wspólnoty 
(tzw. biznes podstawowy). Wówczas za-
możniejsze sądeckie społeczeństwo bę-
dzie wydawało pieniądze i będą rozwi-
jały się także firmy o zasięgu lokalnym 
(tzw. biznes wtórny). 

Biznes podstawowy (pierwotny) 
to taki, który powoduje że pieniądze na-
pływają do danej wspólnoty ekonomicz-
nej. Wytwarzane przez niego produkty 
i usługi sprzedawane są również „na ze-
wnątrz”, poza krajem czy regionem.

Biznes wtórny powstaje wówczas, je-
żeli pieniądze już są we wspólnocie. Ten 
typ biznesu przez pewien czas obra-
ca nimi w jej obrębie (w kraju czy też 

regionie), a następnie kapitał odpływa 
do innej ekonomicznej wspólnoty. 

Znając te dwa typy biznesu, można 
zauważyć, że dla mieszkańców Nowego 
Sącza potrzebne jest tworzenie warun-
ków do powstawania w naszym mieście 
miejsc pracy w ramach biznesu pierwot-
nego. Chodzi tu na przykład o proinwe-
stycyjny system podatkowy, łatwiejszy 
dostęp do terenów inwestycyjnych oraz 
do infrastruktury niezbędnej do prowa-
dzenia działalności gospodarczej w za-
kresie biznesu podstawowego. 

Jeżeli w danej wspólnocie szyb-
ciej rozwija się biznes podstawowy, 
to ta wspólnota się bogaci i rosną wy-

nagrodzenia. Jeśli szybciej rozwija się 
biznes wtórny, wspólnota biednieje, 
rośnie bezrobocie i następuje obniżka 
wynagrodzeń. 

Jeśli nasz region nie przedstawi ko-
rzystnej oferty dla potencjalnych in-
westorów, jak również dla istniejących 
tutaj już firm z biznesu podstawowe-
go to trwałe miejsca pracy i źródło ka-
pitału powstaną w innych wspólnotach 

ekonomicznych. Zobaczmy więc, jaką 
ofertą inwestycyjną dysponuje nasze 
miasto (patrz. Tabela 1). 

Załóżmy, że inwestor chciał wybu-
dować w Nowym Sączu halę produk-
cyjną o powierzchni 5 000 m2, w której 
zatrudnienie mogłoby znaleźć 100 osób. 
Jednak ze względu na bardziej korzyst-
ne warunki w innym mieście, tam ulo-
kował swoją inwestycję. 

Przykład: 

Średnia płaca brutto w Nowym Sączu wy-
nosi około 2500 zł / miesiąc, czyli 30 000 
zł rocznie. Od tej pensji mieszkaniec płaci 
rocznie 1848 zł do Budżetu Państwa, 26% 
tej kwoty, czyli 480,48 zł przesyła do Bu-
dżetu Miasta Nowego  Sącza. 

Odwołajmy się do konkretnego 
przykładu

Jeżeli firma budowlana wykonuje i sprze-
daje inwestycję klientowi polskiemu, to jest 
to biznes wtórny. Jeżeli natomiast zrealizuje 
kontrakt zagraniczny, jest to przykład biz-
nesu podstawowego (pierwotnego). 

Jeżeli do ośrodka turystycznego przyjeżdża-
ją turyści zagraniczni, jest to przykład biz-
nesu podstawowego (pierwotnego). Jeżeli 
przyjeżdżają do danego ośrodka tylko klienci 
z Polski, jest to przykład biznesu wtórnego. 
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Jakie straty z tego tytuł ponieśli 
mieszkańcy Nowego Sącza?
X  do naszego budżetu nie wpłynie rocz-

na wartość podatku od nieruchomości: 
5 000 m2 x 13,04 zł/m2 = ponad 65 tys. zł

X  do naszego budżetu nie wpłynie część 
podatku PIT od wartości wynagro-
dzenia – 26% z podatku zapłaconego 
przez 100 zatrudnionych osób – po-
nad 50 tys. zł

X  Największą stratę poniesiemy z tytu-
łu „utraconego” kapitału przez wspól-
notę – 100 zatrudnionych osób rocznie 
netto zarobiłoby ponad 2 mln. zł – tyle 
pieniędzy rocznie mogłoby zostać wy-

dane w Nowym Sączu na rozwój biz-
nesu wtórnego. Dobrze działające sieci 
handlowe i punkty usługowe wpłaciły-
by do naszego nowosądeckiego budże-
tu w przybliżeniu kolejne 500 tys. zł. 
w postaci różnego rodzaju podatków 
(od nieruchomość, wynagrodzeń pra-
cowników, dochodu firmy itp.).
Świadome mechanizmów rządzących 

gospodarką władze innych krajów i miast 
przedstawiają bardzo korzystną ofertę 
dla firm z grupy biznesu pierwotnego, 
zachęcając potencjalnych inwestorów 
do rozwijania firm w ich kraju/mieście 
(patrz. Tabela 2). Dbają równocześnie o już 
istniejące w ich krajach/miastach firmy 
z tej grupy, aby nie przenosiły fabryk 
i miejsc pracy w inne lokalizacje. 

Biznes podstawowy, poprzez stały do-
pływ kapitału do wspólnoty jest w sta-
nie zagwarantować trwały rozwój go-
spodarczy regionu czy państwa. Pozwala 

również na rozwój biznesu wtórnego 
i tworzenie tam kolejnych miejsc pra-
cy. W przypadku upadku firmy z bizne-
su podstawowego (pierwotnego), pracę 
stracą także osoby zatrudnione w bizne-
sie wtórnym danej wspólnoty.

Biznes wtórny (np. galeria handlo-
wa) konkuruje przeważnie wewnątrz 
danej wspólnoty. Jeśli więc jedna fir-
ma powstaje, to w tym samym czasie 
prawdopodobne jest, że upadnie firma 
konkurencyjna, i odwrotnie, jeśli jed-
na firma upada, jej rolę przejmuje inna 
firma z tej samej wspólnoty. Oczywiście 
będą miejsca dla kolejnych firm z biznesu 
wtórnego (np. galerii handlowych, sta-
cji benzynowych), w tym samym czasie 
powstanie odpowiednia ilość firm z biz-
nesu podstawowego.

Natomiast w biznesie podstawowym 
(pierwotnym) polskie czy też regional-
ne firmy najczęściej konkurują z firmami 

spoza wspólnoty np. Koral konkuru-
je z Nestle, FAKRO z Velux, Konspol np. 
z Sandrob. Jeśli rodzima firma upadnie 
lub się nie rozwinie, jej rolę może przejąć 
firma spoza polskiej czy też regionalnej 
wspólnoty ekonomicznej. Wtedy auto-
matycznie powstają tam kolejne miej-
sca pracy i tamta wspólnota będzie przy-
woziła swoje produkty do Nowego Sącza 
i w konsekwencji bogaciła się.

Właśnie dlatego warto inaczej traktować 
biznes pierwotny. Ale warunki do roz-
woju firm to nie tylko tworzenie wa-
runków inwestycyjnych. Duże wspar-
cie dla rozwoju firm stanowią lokalni 

konsumenci. Poprzez wybieranie lo-
kalnych produktów i usług pozwalamy 
rozwijać się naszym lokalnym firmom, 
a przez to wzmacniamy naszą ekono-
miczną wspólnotę. 

Nasze konsumenckie decyzje spo-
wodują nie tylko tworzenie/ utrzyma-
nie miejsc pracy w Nowym Sączu, ale 
również zwiększymy zasobność beczki, 
gdyż bogatsze społeczeństwo płaci więk-
sze podatki. Pełniejsza beczka to lep-
sze drogi, więcej pieniędzy na edukację 
i bezpieczeństwo. 

Jeżeli do naszej lokalnej wspólnoty nie 
będą napływać pieniądze spoza naszego 
regionu/ kraju, nie będą mogły na dłuż-
szą metę funkcjonować galerie handlo-
we, stacje benzynowe zakłady produkcji 
lokalnej działające w obszarze bizne-
su wtórnego, a mieszkańcy będą zmu-
szeni w poszukiwaniu pracy opuszczać 
Sądecczyznę. 

Można zadać sobie pytanie, dlaczego 
sądeccy/ polscy przedsiębiorcy otwiera-
ją swoje fabryki w innych miastach/kra-
jach? Czy Ci przedsiębiorcy nie powinni 
rozwijać swoich firm w Nowym Sączu/
Polsce ze względów patriotycznych? 

Przede wszystkim przedsiębiorca, aby 
utrzymać się na rynku, musi wypro-
dukować produkt w takiej cenie, aby, 
po pierwsze, była ona konkurencyj-
na w stosunku do jego konkurentów, 
a po drugie, aby klient za ten produkt 
chciał określoną cenę zapłacić. 

Obecnie nasze polskie/sądeckie fir-
my konkurują z globalnymi graczami, 

którzy swoje zakłady produkcyjne ulo-
kowali w krajach, gdzie są ku temu bar-
dziej sprzyjające warunki. Z kolei klien-
ci nie zapłacą kilka% więcej za produkt, 
dlatego że jest wyprodukowany w No-
wym Sączu. Tutaj błędne koło się zamyka, 
a w grę wchodzą twarde reguły ekonomii. 

Temat przenoszenia zakładów pro-
dukcyjnych do innych lokalizacji jest 
o wiele szerszy. Dlatego omówimy go 
w następnym „Dobrym Dodatku Wiedzy 
o Gospodarce”.

POMY L O PRZYSZ O CIDobry dodatek wiedzy og ospodarce
Tabela 1
Warunki dla fi rm z biznesu podstawowego do inwestowania w Nowym Sączu - porównanie z innym miastem w Polsce

Nowy Sącz Inne miasto w Polsce Różnica

Stawki podatki 18,50 zł/m2 13,04 zł/m2 w Nowym Sączu42% drożej

Ceny gruntów 1-6 mln zł/ha 0,1 mln zł/ha w Nowym Sączu 10-60x drożej 
90% - 590% drożek

Roczny koszt użytkowania 
wieczystego gruntu

30 000 zł/ha 16 000 zł/ha w Nowym Sączu około 50% drożej

Logistyka (drogi) ? Lepsze

Tabela 2
Warunki dla fi rm z biznesu podstawowego do inwestowania w Nowym Sączu - porównanie z innym krajem

Nowy Sącz Serbia

Średnie wynagrodzenie Ok. 700 Euro Ok. 200 Euro

Podatek od nieruchomości 18,50 zł/m2 0 m2

Przygotowane gotowe hale produkcyjne pod 
wynajem

NIE TAK

Dopłaty do tworzenia miejsc pracy 5000 Euro/pracownika 7000 Euro/pracownika

Roczny koszt użytkowania wieczystego 30 000 zł/ha 0 zł/ha

Przykład:
Obecnie w Nowym Sączu powstaje kolejna 
galeria handlowa. Media informują, że po-
wstanie tam ok. 1000 miejsc pracy. Dzia-
łalność ta będzie stanowiła konkurencję 
dla istniejących już galerii oraz mniej-
szych sklepów. Pytanie? Ile z nich upadnie 
i ile miejsc pracy zostanie zlikwidowanych? 
Oczywiście nowa galeria może funkcjono-
wać obok już istniejących punktów han-
dlowych, pod warunkiem, że do wspól-
noty napłyną pieniądze m.in. z biznesu 
pierwotnego.

Biznes wtórny rozwija się tam, 
gdzie są pieniądze. 
Biznes podstawowy rozwija się tam, gdzie 
są sprzyjające warunki do inwestowania. 

Dobre Warunki
do

inwestowania

Powstanie
biznesu

pierwotnego

Trwały napływ 
kapiatłu 
do miasta

Rozwój 
biznesu 
wtórnegoj j j


