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Sekretariat KWSTiGM 

Departament Rozwoju Gospodarczego  

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

 

 

 

Protokół z 52. posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych  

i Gospodarczych Małopolski, które odbyło się 1 kwietnia 2015 roku. 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji Wspólnej Samorządów 

Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (KWSTiGM) oraz zaproszeni goście, 

zgodnie z listą, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.  

 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu  

z 51. posiedzenia KWSTiGM.  

Pan Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, przywitał gości 

oraz członków Komisji przybyłych na posiedzenie. W związku z tym, iż do protokołu 

z poprzedniego spotkania nie zostały zgłoszone żadne uwagi, został on przyjęty 

jednogłośnie przez Członków Komisji. Pan Jacek Krupa zapoznał zebranych  

z planowanym programem posiedzenia. Na wniosek Pani Elżbiety Kantor, Dyrektor 

Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, w programie spotkania została zmieniona kolejność punktów.  

W pierwszym punkcie został ujęty raport „Badanie ruchu turystycznego  

w Województwie Małopolskim w 2014 r.”, w drugim „Program reindustrializacji dla 

Małopolski”. 

2. Prezentację raportu „Badanie ruchu turystycznego w Województwie 

Małopolskim w 2014 roku” przedstawiła Pani Elżbieta Kantor, Dyrektor 

Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego 

Od 2003 roku Województwo Małopolskie prowadzi stały monitoring ruchu 

turystycznego. Celem prowadzonych badań jest oszacowanie wielkości ruchu 

turystycznego oraz scharakteryzowanie potrzeb odwiedzających z kraju i zagranicy, 

w celu lepszego dostosowania oferty turystycznej regionu. Badania zrealizowała 

firma EU-Consult Sp. z o.o. Z badań wynika, iż Województwo Małopolskie utrzymało 

pozycję lidera, nadal jest jednym z najczęściej i najchętniej odwiedzanych polskich 

województw. W 2014 r. Małopolskę odwiedziło 13,1 mln osób. Wśród polskich 

turystów są to głównie mieszkańcy województw mazowieckiego, śląskiego oraz 

podkarpackiego, natomiast wśród odwiedzających zagranicznych utrzymuje się 
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przewaga osób z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Najważniejszymi celami wizyty jest 

wypoczynek oraz zwiedzanie zabytków. Wśród odwiedzających krajowych znacząco 

wzrosło zainteresowanie turystyką aktywną. Badani wysoko ocenili Małopolskę m.in. 

pod kątem dostępności atrakcji turystycznych, bazy noclegowej i gastronomicznej, 

poziomu obsługi turystycznej, gościnności. Zastrzeżenia zgłosili w kwestii możliwości 

dojazdu oraz komunikacji w regionie, czy czystości w miejscach publicznych. 

Odwiedzający wysoko oceniają swój pobyt w Małopolsce i deklarują gotowość do 

polecania go swoim znajomym i członkom rodziny. W raporcie zaznaczono również, 

że Małopolska zajmuje 1. miejsce w skali Polski pod względem ilości 

zorganizowanych spotkań biznesowych tj. m.in. konferencji, targów, wydarzeń 

korporacyjnych. 

Podsumowując, Pani Elżbieta Kantor poinformowała, iż obecnie trwają prace nad 

nowym produktem turystycznym budowanym na bazie małopolskiej kolei 

transwersalnej. Główna ideą pomysłu jest włączenie do regularnych podróży 

zabytkowego taboru kolejowego znajdującego się w Chabówce. 

Pan Paweł Kukla, Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej, skierował pytanie w kwestii 

działań zaradczych odnoszących się do zgłaszanych zastrzeżeń, głównie poprawy 

złego stanu dróg, czy też zanieczyszczenia powietrza i czystości w miejscach 

publicznych. 

Odnosząc się do kwestii czystości w miejscach publicznych, Pan Marszałek Marek 

Sowa podkreślił, iż konieczne jest egzekwowanie przez władze gmin istniejących, 

zupełnie wystarczających, uregulowań prawnych. W zakresie poprawy 

zanieczyszczenia powietrza poinformował, iż rokrocznie następuje ograniczanie 

niskiej emisji, dzięki wymianie nieefektywnych kotłów węglowych (w 2012 r. 

wymieniono - 300 kotłów, 2014 r. - 2150 kotłów). Ponadto, Pan Marszałek 

przypomniał, że w Regionalnym Programie Operacyjnym WM 2014 

-2020 zabezpieczone są środki finansowe na poprawę czystości powietrza (zapisany 

wskaźnik to 40 tys. kotłów). Wspomniał również o możliwości pozyskania 

znaczących środków finansowych na ten cel z innych programów np. Krajowego 

Programu Ochrony Powietrza, czy też programu unijnego na rzecz ochrony 

środowiska i klimatu - Life. 

Pan Jacek Krupa zaznaczył, że w nowej perspektywie finansowej ponad 1 mld zł 

zostanie przeznaczony na poprawę stanu dróg regionalnych. 

Pan Andrzej Kawecki z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, nawiązując do 

przedstawionego raportu powiedział, iż w Zakopanem robiono również badania 

dotyczące ruchu turystycznego, w wyniku których otrzymano zbieżne wnioski  

z prezentowanym raportem. 

Pani Anna Jędrocha, Prezes Krakowskiej Izby Turystyki, podjęła kwestie związane  
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z szansami rozwoju turystyki kierując pytania do Pani Dyrektor Kantor: 

 Jakie są plany Departamentu w zakresie współpracy z Kraków Convention Bureau 

w związku z rozwojem turystyki biznesowej? 

 Jakie są szanse rozwoju tzw. turystyki kulinarnej i w jakim zakresie województwo 

zamierza promować ten segment turystyki na wystawie EXPO w Mediolanie, 

organizowanej pod hasłem „Żywienie planety, energia dla życia”? 

W odpowiedzi na pierwsze pytanie, Pani Elżbieta Kantor poinformowała, iż została 

opracowana strategia działania w tym zakresie. Właściwym rozwiązaniem byłoby 

utworzenie Małopolskiego Convention Bureau np. przy Małopolskiej Organizacji 

Turystycznej, wyodrębnionego od administracji, mającego na celu pomoc w realizacji 

rozwoju turystyki biznesowej. Biuro byłoby miejscem pierwszego kontaktu dla 

organizatorów spotkań, a także promowałoby Kraków i Małopolskę w kraju i na 

świecie jako miejsce wyjątkowe i przeznaczone do organizacji kongresów, eventów 

sportowych, czy konferencji. W kwestii tzw. turystyki kulinarnej, od 11 lat realizowany 

jest projekt Małopolski Smak. W celu upowszechniania regionalnego dziedzictwa 

kulinarnego i wsparcia małopolskich producentów żywności, podjęto współpracę ze 

Spółką Alma Market SA., która została wybrana Partnerem Strategicznym 

Małopolskiego Festiwalu Smaku. Małopolskie produkty regionalne sprzedawane są 

w Almie w większości dużych miasta Polski. W sprawie udziału Małopolski w EXPO 

– Województwo opracowało koncepcję prezentacji Regionu. Z jednej strony 

Małopolska zostanie zaprezentowana jako miejsce, gdzie produkowana jest zdrowa 

żywność, z drugiej natomiast jako region, w którym rozwijają się najnowsze 

technologie i prężnie działa społeczność start-up’owa.  

3. Program reindustrializacji dla Małopolski zaprezentowała Pani Joanna 

Urbanowicz, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  

Program ten powstaje przy współpracy władz rządowych i samorządowych. 

Konieczność jego opracowania wynika zarówno z sytuacji społeczno-gospodarczej 

terenów silnie związanych z przemysłem, jak i rządowych dokumentów, m.in. 

Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, ponadregionalnego dokumentu, 

odnoszącego się do rozwoju województw małopolskiego i śląskiego. Programem 

Reindustrializacji zostaną objęte m.in. tereny Małopolski Zachodniej i Nowej Huty 

(projekt Nowa Huta Przyszłości). Zasadniczym celem Programu jest ożywienie 

terenów poprzemysłowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego 

poprzez kreowanie warunków oraz instrumentów sprzyjających procesowi 

przywracania utraconych oraz wprowadzania nowych funkcji: (gospodarczych, 

społecznych i środowiskowych). Wśród przedstawionych w Programie propozycji 

znalazły się możliwości wsparcia dla zdegradowanych poprzemysłowych terenów 
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m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020. 

Pan Andrzej Zdebski, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, podjął 

kwestię zarządzania projektem, kierując pytanie czy możliwe jest jego zarządzanie 

przez jedną spółkę.  

Odpowiadając Pan Marszałek stwierdził, iż projekt ze względów formalnych będzie 

zarządzany przez dwie spółki. Istotne jest jednak to, by promocja projektu 

skierowana do potencjalnych inwestorów dotyczyła projektu jako całości, bez 

względu przez które spółki będzie zarządzane. 

4. Wyniki prac Zespołu ds. opracowania zmian ustawy o samorządzie 

gospodarczym. Przyjęcie stanowiska KWSTiGM.  

Pan Andrzej Zdebski, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej, poinformował 

zebranych, iż w celu zapoznania się z projektem zmian do ustawy o samorządzie 

gospodarczym zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli reprezentanci 

poszczególnych izb gospodarczych. W wyniku dyskusji w środowisku 

gospodarczym, wypracowano ostateczny kształt projektu ustawy, zmodyfikowany 

zgodnie z uwagami zebranych. Propozycja nowelizacji ustawy z 1989 r. o izbach 

gospodarczych przywracająca samorządowi gospodarczemu właściwą pozycję  

w kraju, została wysłana do głównych decydentów w państwie z prośbą o analizę  

i zapoznanie się. 

W wyniku dyskusji podjętej przez członków Komisji, prace nad dalszym 

procedowaniem ustawy postanowiono kontynuować po wyborach parlamentarnych. 

Opracowany projekt ustawy zostanie przedstawiony na Konwencie Marszałków 

Województw RP, a następnie zgodnie z obowiązującym biegiem legislacyjnym 

projekt ustawy zostanie przekazany do Sejmu, Prezydenta i Premiera. 

5. Podsumowanie, wolne wnioski, ustalenie tematów na kolejne posiedzenia. 

ustalenie tematów na kolejne posiedzenia. 

Pan Marszałek Marek Sowa zaproponował, by kolejne posiedzenie poświęcić 

prezentacji regionalnego programu operacyjnego. Zasugerował, żeby na spotkanie 

zaprosić przedstawicieli środowiska gospodarczego – członków Komitetu 

Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego. W czasie posiedzenia będzie również możliwość przedstawienia 

raportu z konsultacji społecznych, a także przedstawienia propozycji dla komitetu 

monitorującego w zakresie wyboru projektów. Pan Marszałek zaproponował 

omówienie w szczególności części Programu dotyczącej regionalnej polityki 

energetycznej, przedsiębiorczej Małopolski, innowacyjnej Małopolski oraz tej części 

dziedzictwa regionalnego, która dotyczy turystyki. 

Pan Paweł Kukla, Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej, nawiązując do 
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Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 skierował pytanie dotyczące 

udziału własnego w projektach MRPO - aplikowania przez samorządy z projektami 

na bazie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Kwestie te są istotne  

w związku z problemami, które się pojawiają po stronie gmin ze sfinansowaniem 

udziału własnego (znaczne zadłużenie jst). 

Pan Marszałek odnosząc się do powyższych spraw, wyraził opinię, że problemy 

dotyczące sfinansowania wkładu własnego są problemami jednostkowym. Co do 

zasady takie problemy w gminach nie występują. Zaznaczył również, iż projekty 

planowane do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nie są 

absolutnie eliminowane ze wsparcia europejskiego, może się jedynie okazać, że 

ograniczenia wsparcia unijnego wynikają z kwalifikacji jako projekty objęte pomocą 

publiczną. 

Pan Kazimierz Czekaj, Prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej, zwrócił się z prośbą  

o podjęcie tematu dotyczącego zagospodarowania turystycznego terenów wokół 

zbiornika Świnna Poręba – terenu wyjątkowego pod względem rekreacyjnym dla 

Małopolski i Śląska. Zaproponował, by zaprosić również włodarzy gmin, na których 

terenach leżą wody jeziora oraz przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Krakowie. Podkreślił, że konieczne jest wspieranie dobrych pomysłów 

kompleksowego zagospodarowania zbiornika. 

Pan Marszałek poinformował zebranych, że zlecono do wykonania opracowanie 

kompleksowego zagospodarowania wszystkich dużych zbiorników wodnych 

znajdujących się w Małopolsce z terminem wykonania do końca września br. 

Propozycje zagospodarowania zostaną poddane konsultacji. Przypomniał również, 

że na zagospodarowanie otoczenia jednego zbiornika wodnego w Regionalnym 

Programie Operacyjnym zarezerwowane zostały środki finansowe w wysokości  

5 mln euro. W związku z planowaną na następnym posiedzeniu prezentacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego WM, zaproponował, aby podjąć również 

temat Świnnej Poręby. Temat będzie omawiany w związku z 6. osią priorytetową  

w zakresie wsparcia miejscowości uzdrowiskowych oraz zagospodarowania 

rekreacyjnego i turystycznego otoczenia zbiorników wodnych (działanie 6.3). 

Pan Zdzisław Janik, Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie, podjął 

kwestie w związku z odpowiedzią Pana Wojewody dotyczącą przekształcania prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Skierował pytanie, czy 

odpowiedź Wojewody wyczerpuje oczekiwania członków Komisji (wyjaśnienie 

przyjętej przez Wojewodę wysokości marży na poziomie 10% w odniesieniu do 

rozłożonej na raty, nie uiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości). 

W związku z sugestią Pana Marszałka postanowiono przedyskutować przedmiotowy 
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temat na jednym z przyszłych posiedzeń z udziałem Pana Wojewody. Spotkanie to 

mogłoby być również okazją do omówienia projektu reindustrializacji Nowej Huty. 

Kończąc spotkanie, Pan Marszałek przekazał wszystkim zebranym życzenia 

świąteczne, podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął obrady Komisji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła 
Dorota Świstak Kiszala 
Sekretariat KWSTiGM 


