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Szanowni Państwo,
Tarnów jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym wschodniej 

Małopolski. W swojej strategii rozwoju stawia na innowacyjne rozwią-
zania, które we współczesnej gospodarce mają coraz większe znaczenie.

W mieście od kilkudziesięciu lat rozwija się przemysł chemiczny, 
elektromaszynowy, zbrojeniowy oraz przetwórstwo spożywcze. Swoje 
siedziby mają tutaj m.in. Grupa Azoty S.A., Zakłady Mechaniczne „Tar-
nów” S.A., Fritar – Grupa Iglotex, Mlektar – Grupa LACPOL, ATB Tamel 
S.A. oraz oddział spółki COMARCH S.A. Strategicznym celem samorządu 
jest tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów, którzy mogą li-
czyć na sprawną obsługę administracyjną, niskie koszty inwestycji i ulgi 
podatkowe.

Dogodna lokalizacja przy autostradzie A4, z szybkim dostępem do 
dwóch międzynarodowych lotnisk w Krakowie i Rzeszowie, stwarza do-
bre warunki dla rozwoju biznesu. Ważnym atutem jest potencjał ludzki, 
będący efektem szerokiej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty 
edukacyjnej.

Zapraszam do inwestowania w Tarnowie!
    
    Roman Ciepiela,
    Prezydent Tarnowa

Słowo wstępne
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      Tarnów dzięki bogatej historii, 
rozwijającej się gospodarce, atrak-
cjom turystycznym, kulturalnym 
i artystycznym stanowi ważny punkt 
na mapie Województwa Małopol-
skiego.

Jako główny ośrodek Aglo-
meracji Tarnowskiej, do której 
należy 9 gmin, może pochwa-
lić się wysokim poziomem 
przedsiębiorczości wśród miesz-
kańców oraz potencjałem wykwalifi-
kowanych zasobów ludzkich.

Jedną z najsilniejszych za-
let miasta jest jego położenie na 
skrzyżowaniu ważnych europejskich 
szlaków handlowych. Międzynarodo-
wa trasa E40 z zachodu na wschód 
(Zgorzelec – Medyka) krzyżuje się 
w Tarnowie z drogą krajową, nr 73 
(Warszawa – Nowy Sącz – granica 
ze Słowacją).

Tarnów na mapie

Tarnów posiada szybkie po-
łączenie z Krakowem i Rzeszo-
wem poprzez autostradę A4 oraz 
bezpośrednie połączenia kolejowe 
z Kijowem, Odessą, Koszycami, 
Budapesztem, Bukaresztem, a także 
Warszawą, Poznaniem, Szczecinem 
i Gdańskiem.

Od 2015 r. do dyspozycji podróżu-

jących oddano najszybsze i najnowo-
cześniejsze rozwiązanie oferowane 
przez PKP w kategorii EIC Premium 
– skład Pendolino, skracające czas 
podróży z  Tarnowa do stolicy kraju 
do zaledwie 3,5 h, w komfortowych 
warunkach z dostępem do bezprze-
wodowego Internetu.

Najbliższe lotniska między-
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narodowe znajdują się w odle-
głości około 100 km od Tarno-
wa: w Krakowie – Balicach oraz 
w Rzeszowie – Jasionce, do których 

dojazd autostradą A4 jest możliwy 
w czasie krótszym niż 60 minut. 
W samym Tarnowie znajduje się 
też lotnisko administrowane przez 

Aeroklub Tarnowski, o powierzch-
ni ponad 20 ha, przeznaczone 
dla ultralekkich samolotów i lotni.
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72 km²
Powierzchnia Tarnowa

111 000
Liczba mieszkańców

11 400
Liczba podmiotów gospodarczych

ponad 5 300
Liczba studentów

Dane: Główny Urząd Statystyczny 2016 r. 

kroprzedsiębiorstwa, stanowiące aż 
94% wszystkich firm.

Ponad 5300 studentów, kształci 
się na 6 uczelniach, które umożli-
wiają zdobywanie wiedzy młodym 
ludziom z całego regionu.

W Tarnowie aktywnie działa rów-
nież 6 instytucji otoczenia biznesu.

który zamieszkuje blisko 111 tys. 
mieszkańców. Spadająca stopa 
bezrobocia w Tarnowie, na koniec 
2015 r., kształtowała się na poziomie 
8,3 %.

Stale rosnąca liczba podmiotów 
gospodarczych wynosi blisko 11 400, 
z czego najliczniejszą grupą są mi-

      Tarnów jako drugie co do wiel-
kości miasto w województwie jest 
doskonale skomunikowanym, kom-
paktowym ośrodkiem, oferującym 
niskie koszty inwestycji.

Po 686 latach od nadania 
praw miejskich, Tarnów jest nadal 
ważnym ośrodkiem gospodarczym, 

Tarnów w liczbach
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Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Inwestorzy mogą liczyć na wsparcie 
ze strony Powiatowego Urzędu Pracy 
w Tarnowie w procesie rekrutacji po-
tencjalnych pracowników. Obejmuje 
ono zapewnienie odpowiedniej bazy 
lokalowej, umawianie i koordynowa-
nie spotkań pomiędzy pracodawcą, 
a osobami ubiegającymi się o za-
trudnienie oraz wstępną ich selekcję. 
W okresie prowadzenia działalności 
gospodarczej do dyspozycji przed-
siębiorców pozostają różne formy 
wsparcia w postaci m.in. bonów 
stażowych, doposażenia stanowisk 
pracy, refundacji składek, grantów 
oraz wiele innych.
Informacje na stronie:
www.up.tarnow.pl

Zachęty inwestycyjne

Zwolnienia od podatku od nieru-
chomości
Przedsiębiorcy działający na terenie 

Kompleksowa obsługa inwestora

Urząd Miasta Tarnowa — Wydział 
Rozwoju Gospodarczego

W ramach kompleksowej obsługi 
inwestora zapewniamy pełne wspar-
cie w ramach procesu administracyj-
nego począwszy od przedstawienia 
oferty terenów, poprzez analizę do-
stępnych źródeł dofinansowania, po 
możliwości skorzystania ze zwolnień 
podatkowych oraz nadzór oraz moni-
toring spraw w urzędzie.

Zakres i rodzaj możliwego wspar-
cia zależy w głównej mierze od cha-
rakteru inwestycji i zapotrzebowania 
inwestora. Oferta przygotowywana 
jest indywidualnie z uwzględnieniem 
takich parametrów jak: lokalizacja, 
zapotrzebowanie na teren, infra-
struktura techniczna, ograniczenia 
planistyczne, czy też dostępność 
komunikacyjna.
Więcej na stronie:
www.tarnow.pl/Biznes

Wsparcie dla inwestorów
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Tarnowa mogą skorzystać z ulg  
w podatku od nieruchomości, na 
podstawie trzech uchwał Rady 
Miejskiej w Tarnowie, po spełnieniu 
wymaganych warunków.

Miasto Tarnów oferuje następujące 
wsparcie dla inwestorów:

1) zwolnienia od podatku od 
nieruchomości budynków wraz 
z gruntami, w których wykonano 
remont elewacji lub iluminację 
świetlną (pomoc de minimis).
Ze zwolnień od podatku od 
nieruchomości na podstawie 
tej uchwały mogą skorzystać 
przedsiębiorcy, którzy dokonają 
remontu elewacji, lub wykonają 
iluminację świetlną budynków 
wchodzących w skład zabytko-
wego układu urbanistycznego, 
wpisanego do rejestru zabytków 
decyzją Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Tarnowie.

2) zwolnienia od podatku od nie-
ruchomości dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy 
na terenie Gminy Miasta Tarnowa 
(pomoc de minimis). Na mocy 
tej uchwały zwalniane są grunty 
i budynki, należące do przedsię-
biorców będących podatnikami 
podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Miasta Tarnowa.

3) zwolnienia od podatku od 
nieruchomości stanowiące 
regionalną pomoc inwestycyj-
ną. Ze zwolnień od podatku od 
nieruchomości mogą skorzystać 
przedsiębiorcy, którzy zrealizują 
nowe inwestycje i utworzą nowe 
miejsca pracy związane z tymi 
inwestycjami, na wyznaczonych 
w uchwale terenach.

Więcej informacji pod nr telefonu: 
14 688 28 20
lub wrg@umt.tarnow.pl
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i Ochrony Zdrowia oraz Sztuki.
Uczelnia bierze czynny udział 

w poszukiwaniu nowych ścieżek 
edukacyjnych m.in. poprzez realizację 
międzynarodowego projektu part-
nerskiego pn.: „Build Professional 
Higher Education (PHE) – Rozwój 
Zawodowego Szkolnictwa Wyższego”. 
Wraz z partnerami z Czech, Estonii, 
Chorwacji oraz Słowenii uczelnia 
chce wypracować oraz zweryfikować 
kryteria, jakie powinno spełniać 
europejskie wyższe szkolnictwo 
zawodowe. Efektem tej współpracy 
jest wdrażanie tzw. „studiów o profilu 
praktycznym”. 
PWSZ współpracuje również ze szko-
łami ponadgimnazjalnymi z Tarnowa 
i regionu. Kilka z nich zostało objętych 
patronatem naukowym, dzięki 
któremu uczniowie już na etapie 
nauki w liceum, czy technikum biorą 
udział w zajęciach prowadzonych 

Atrakcyjna oferta edukacyjna Tar-
nowa, na bieżąco dostosowywana 
do potrzeb rynku pracy oraz wysoki 
poziom nauczania czyni miasto 
regionalnym ośrodkiem kształcenia. 
Tarnów jest również drugim, po Kra-
kowie, ośrodkiem akademickim pod 
względem liczby studentów kształ-
cących się na 6 uczelniach.

Największą z nich jest Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Tarnowie. Według oficjalnych 
danych Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, tarnowska PWSZ 
jest najczęściej wybieraną przez 
studentów, uczelnią zawodową 
w Polsce. Kształci obecnie ok. 4tys.
młodych ludzi na 17 kierunkach 
działających w ramach 6 instytutów: 
Politechnicznego, Humanistyczne-
go, Matematyczno-Przyrodniczego, 
Administracyjno-Ekonomicznego 

Edukacja i rynek pracy



Tarnow. NOW is the time to invest / 13

przez dydaktyków akademickich. Mają 
również do dyspozycji bazę naukową 
z laboratoriami i salami ćwiczeń.

Małopolska Wyższa Szko-
ła Ekonomiczna w Tarnowie jest 
uczelnią niepubliczną założoną 
przez Małopolskie Centrum Edukacji 
Ekonomicznej w 1995 r. Studia I i II 
stopnia uzupełniane są doświad-
czeniem praktycznym zdobywanym 
w trakcie krajowych i zagranicznych 
praktyk zawodowych. W 2000 r., 
jako pierwsza w Tarnowie została 
zarejestrowana w Agencji Narodowej 
Programu LLP – Erasmus.

Inne szkoły wyższe w tym fi-
lie: Wyższa Szkoła Biznesu NLU, 
Tarnowska Szkoła Wyższa, Wyższe 
Seminarium Duchowne, czy oddział 
zamiejscowy Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Tarnowie 

prezentują szeroki wachlarz oferty 
edukacyjnej.

Oprócz uczelni w mieście funk-
cjonuje wiele profilowanych liceów 
i szkół technicznych, przygotowują-
cych młodzież do startu w dorosłe 
życie. Liceum Ogólnokształcące nr 2 
im. Hetmana Jana Tarnowskiego jest 
jedyną publiczną szkołą w regionie 
oferującą możliwość zdawania matury 
międzynarodowej.

Dużym zainteresowaniem 
cieszą się również szkoły techniczne 
i zawodowe oferujące wiele profili 
kształcenia oraz praktyki zawodowe 
w lokalnych przedsiębiorstwach. Od-
powiadając na potrzeby rynku pracy, 
powstają nowe specjalizacje: technik 
technologii chemicznej, operator 
maszyn przemysłowych, elektrome-
chanik lub fototechnik z elementami 
wzornictwa.
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Współpraca pomiędzy przedsiębior-
cami i uczelniami oraz szkołami 
ponadgimnazjalnymi to jeden z klu-
czowych czynników wpływających 
na uruchamianie dedykowanych 
kierunków kształcenia.

Badania przeprowadzone przez 
Instytut Badawczy IPC potwierdziły, 
że ponad tysiąc tarnowskich podmio-
tów gospodarczych prowadzi działal-

Liczba uczniów w szkołach

podstawowych 6 142

gimnazjach 3 526

ponadgimnazjalnych 10 615

policealnych 2 786

ność na rynkach zagranicznych.
Kilkanaście szkół językowych 

działających na terenie miasta, jak 
również trzy kierunki filologiczne 
zapewniają możliwość zdobycia 
umiejętności językowych na wyso-
kim poziomie. Rocznie ponad stu 
absolwentów filologii angielskiej, 
niemieckiej i romańskiej opuszcza 
mury tarnowskich uczelni.
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Stopa bezrobocia grudzień 2015r.

miasto Tarnów 8,3%

powiat Tarnów 10,9%

Liczba osób czynnych zawodowo w 2014 r. 38 800

Liczba bezrobotnych z podziałem na wykształcenie

wyższe 870

policealne i średnie zawodowe 1 083

ogólnokształcące 548

zasadnicze zawodowe 1 126

gimnazjalne i podstawowe 875

Liczba bezrobotnych wg wieku

wiek 18 - 34 1 769

wiek 35 - 54 1 966

wiek 55 i więcej 767

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł 3514 zł

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Urząd Statystyczny w Krakowie 2015 r.
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Czy wiesz, że w Tarnowie…

• żył Jan Szczepanik, zwany 
„polskim Edisonem”, autor 50 
wynalazków i kilkuset opatento-
wanych pomysłów technicznych 
w tym telewizji, filmu i fotografii 
barwnej;

• firma ATB Tamel produkuje 
silniki elektryczne, które docierają 
do odbiorców na całym świecie, 
m.in. do Europy, Azji, Afryki, 
Nowej Zelandii oraz Australii;

• działają dwie huty szkła  
„Fistek Glass” i „Wrześniak 
Glassworks”, ta druga, z siedzibą 
w Ładnej jest największą hutą 
szkła ręcznie formowanego 
w Polsce;

• od 1964 r. działa firma „Węgiel”, 
zajmująca się produkcją zesta-

wów szachowych, których używał 
sam Garri Kasparow;

• powstaje materiał, produkowany 
przez Grupę Azoty S.A., z którego 
wykonane są krzesełka na Sta-
dionie Narodowym;

• produkowane są jedne z najlep-
szych wielkokalibrowych karabi-
nów snajperskich w Zakładach 
Mechanicznych „Tarnów”S.A.;

• firma elPLC przy zastosowaniu 
najnowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych skonstruowała 
sześcioosiowego, ultralekkiego 
robota przemysłowego, wyko-
nanego z włókna węglowego;

• od 2001 r. ma siedzibę firma 
MGGP Areo, która jest liderem 

rynku fotografii lotniczej, zdjęć 
pionowych i ukośnych;

• CAN - PACK S.A., lider w pro-
dukcji opakowań metalowych, 
rozszerza swoją działalność 
produkcyjną właśnie tutaj;

• w 1997 r. została otwarta 
pierwsza placówka prywatnej 
opieki medycznej CenterMed 
oraz pierwszy Klaster Medyczny 
w Polsce;

• istnieje licząca ponad 100 km 
najnowocześniejsza w Polsce sieć 
światłowodowa;

• funkcjonuje pierwsza bezpłatna 
strefa coworkingowa DESK – 
dostępna dla wszystkich przed-
siębiorców.
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14 tys. pracowników, a jej wartość 
budowana od lat przez stabilny ak-
cjonariat sprawiła, że została uznana 
za jedną z nielicznych firm strate-
gicznych dla polskiej gospodarki.
Grupa Azoty to też pierwsza 
środkowoeuropejska firma, która 
w 2015 roku znalazła się na liście 40. 
najbardziej wpływowych podmiotów 
światowego rynku chemicznego ICIS 
TOP 40 Power Players 2015, a tak-
że na opublikowanej przez Boston 
Consulting Group liście 10 najatrak-
cyjniejszych dla inwestorów spółek 
chemicznych świata.
Ponad 30-letnie tradycje w sektorze 
chemicznym prezentuje również 
firma Cortex Chemicals, importer 
i dystrybutor surowców i dodatków 
(w tym suplementów diety) w bran-
żach: chemicznej, spożywczej oraz 
w sektorze farmaceutycznym.

nowego indeksu WIG30. Grupa Azoty 
od 2009 roku wchodzi w skład RE-
SPECT Index, pierwszego w Europie 
Środkowo-Wschodniej indeksu firm 
przestrzegających zasad odpowie-
dzialnego biznesu, a od roku 2015 – 
indeksu FTSE Emerging Markets.
Grupa Azoty od kilku lat zmienia 
oblicze polskiej chemii. Jej działania 
sprawiają, że jest to jedna z najbar-
dziej innowacyjnych gałęzi przemy-
słu w Europie. To efekt długofalowej 
strategii przyjętej przez Grupę, której 
jednym z filarów są nowe inwestycje. 
Już w tej chwili Spółka prowadzi 
projekty warte ponad 4 mld zł, a do 
końca 2020 r. na 68 projektów inwe-
stycyjnych Grupa Azoty przeznaczy 
ponad 7 mld zł. Będą to największe 
tego typu przedsięwzięcia w Polsce. 
Spółka nazywana dziś championem 
narodowym zatrudnia łącznie blisko 

Grupa Azoty to jedna z kluczowych 
grup kapitałowych branży nawozowo
-chemicznej w Europie. W jej skład 
wchodzą m.in.: Grupa Azoty S.A. 
(jednostka dominująca z siedzibą 
w Tarnowie), Grupa Azoty Zakła-
dy Azotowe „Puławy” S.A, Grupa 
Azoty Zakłady Chemiczne „Police” 
S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A.
Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą 
pozycję w Unii Europejskiej w pro-
dukcji nawozów mineralnych i wielo-
składnikowych, a takie produkty jak 
melamina, kaprolaktam, poliamid, 
alkohole OXO czy biel tytanowa mają 
równie silną pozycję w sektorze che-
micznym, znajdując swoje zastoso-
wanie w wielu gałęziach przemysłu.
Spółka notowana jest na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych od 2008 roku, 
a w roku 2013 została włączona do 

Przemysł chemiczny
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słowych.
• Control Process S.A. to firma 

zatrudniająca około 1000 pra-
cowników w całej Polsce. Marka 
Control Process powstała 
w 1991 r. w Tarnowie. W swoim 
portfolio posiada realizację 
szeregu projektów. dla kopalni 
ropy naftowej i gazu ziemnego, 
tłoczni oraz magazynów gazu, 
elektrociepłowni, stacji i linii 
przesyłowych energii elek-
trycznej, oczyszczalni ścieków 
i zakładów zagospodarowania 
odpadów, obiektów przemysło-
wych. Spółka wykonuje także 
prace obejmujące infrastrukturę 
obiektów użyteczności publicz-
nej.

Znaczenie tarnowskich firm na 
arenie międzynarodowej i krajowej 
podkreślają wyróżnienia w prestiżo-
wych rankingach, takich jak Forbes 
czy GazeleBiznesu.

całym świecie, posiada również 
swoje punkty dystrybucji i serwis 
w 60 krajach na wszystkich 
kontynentach. Firma oferuje 
również zaawansowane roz-
wiązania w zakresie automatyki 
przemysłowej. Lenze dostarcza 
produkty globalnie, największe 
zakłady i centra logistyczne 
znajdują się w Aerzen (Niemcy), 
Asten (Austria), Ruitz (Francja), 
Szanghaju (Chiny), Tarnowie 
(Polska) oraz w Uxbridge (USA).

• elPLC Sp. z.o.o. szczyci się 
wieloletnim doświadczeniem 
w branży mechatroniki, rozu-
mianej jako połączenie inżynierii 
mechanicznej (produkcja ma-
szyn i stanowisk montażowych), 
elektrycznej, komputerowej, 
automatyki i robotyki, Działal-
ność spółki ma zastosowanie w 
innowacyjnych liniach produkcyj-
nych czy też robotach przemy-

Jedną z ważniejszych dziedzin 
gospodarek każdego rozwijającego 
się kraju jest przemysł elektroniczny 
i elektromaszynowy, którego gałęzie, 
takie jak produkcja silników elek-
trycznych, urządzeń maszynowych, 
oraz podzespołów obecne są również 
w Tarnowie.

• ATB Tamel S.A. koncentruje swo-
ją działalność, od blisko 70 lat, na 
produkcji silników elektrycznych. 
Produkty oferowane przez tę 
firmę mają zastosowanie w wielu 
branżach: od przemysłu nafto-
wego i gazowniczego, poprzez 
przemysł chemiczny i wydo-
bywczy po drzewny i spożywczy. 
Zatrudniając blisko 800 pracow-
ników ATB Tamel S.A. jest fabryką 
głęboko zakorzenioną w tarnow-
skiej tradycji przemysłowej.

• Lenze Sp. z o.o. dysponuje 52 
oddziałami zlokalizowanymi na 

Przemysł elektromaszynowy
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Przemysł zbrojeniowy

Działalność Zakładów Mechanicznych 
„Tarnów” S.A. zajmuje ważne miejsce 
w historii obronności Polski. To jeden 
z największych tarnowskich pracodaw-
ców zatrudniających ponad 600 osób. 
Firma zapewnia innowacyjne rozwią-
zania w systemach zbrojeniowych, 
przeciwlotniczych i kontenerowych 
oraz usługach przemysłowych, działa-
jąc nieprzerwanie na rynku od 1917 r., 
co sprawia, że jest to jedno z najstar-
szych przedsiębiorstw w regionie.

W 2012 r. Zakłady Mechaniczne 
„Tarnów” S.A. zostały połączone 
z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym 
Sprzętu Mechanicznego Sp. z o.o. 
W ten sposób powstała nowa firma 
inżynierska, która stawia na rozwój 
nowoczesnych technologii, inno-
wacyjne wyroby i budowę kapitału 
ludzkiego.

Marka ZMT znajduje potwierdze-
nie w rosnącym eksporcie wyrobów 

i zdobywaniu zaszczytnych tytułów 
najbardziej innowacyjnego przedsię-
biorstwa w Polsce (wrzesień 2015 r.) 
i firmy z Indeksem Patriotyzmu 

(grudzień 2015 r.). Spółka posiada 
w ofercie do sprzedaży nierucho-
mości, w których można prowadzić 
działalność produkcyjną.
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mów informatycznych z ponad 
20-letnim doświadczeniem, która 
realizuje projekty w blisko 60 
krajach, na 5 kontynentach dla 
takich marek jak, m.in.: London 
Heathrow Airport, JetBlue, BP czy 
T-Mobile, otworzyła swój oddział 
w Tarnowie. 

Miasto zmierza w kierunku ciągłej 
rozbudowy infrastruktury teleinfor-
matycznej oraz rozwoju e-usług. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej S.A. jako lider konsor-
cjum zajmującego się rozbudową 
infrastruktury teleinformatycznej 
oraz rozwojem e-usług w Tarnowie i 
regionie, zarządza siecią linii świat-

Potencjał IT
Nowoczesny biznes potrzebuje 

zaawansowanych rozwiązań techno-
logicznych, wspomagających podej-
mowanie decyzji i umożliwiających 
kompleksowe zarządzanie firmą.

• Firma ZETO S.A., wchodzą-
ca w skład Grupy Can-Pack, 
działająca w branży IT od 40 lat, 
dostarcza przedsiębiorstwom 
rozwiązania wspierające m.in. 
produkcję, logistykę i trans-
port. Poza produkcją własnego 
oprogramowania, prowadzi także 
outsourcing usług IT, projektuje 
i wdraża zintegrowane rozwiąza-
nia telekomunikacyjne 

• Firma Comarch S.A., producent 
i dostawca nowoczesnych syste-

Potencjał IT/Opieka medyczna 
i telemedycyna

łowodowych liczącą około 100 km, 
zlokalizowaną na terenie Miasta 
i Gminy Tarnów. Dzierżawa sieci na 
bardzo konkurencyjnych warunkach, 
umożliwia dostęp do szybkiego i nie-
zawodnego Internetu.

Opieka medyczna i telemedycyna
Tarnowski Specjalistyczny Szpital im. 
E. Szczeklika oraz Szpital Wojewódzki 
im. Św. Łukasza zatrudniają ponad 
2000 pracowników. Sektor prywatnej 
opieki medycznej ukierunkowany rów-
nież na rozwój telemedycyny repre-
zentuje Grupa CenterMed założona 
w 1997 r. w Tarnowie. Obecnie jest to 
sieć 25 polskich placówek medycznych 
w 10 miastach w całej Polsce.
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Branża spożywcza

Branża spożywcza została uzna-
na za jeden z sektorów o istotnym 
znaczeniu dla gospodarki, generujący 
13% PKB kraju, posiadający znaczący 
potencjał eksportowy. Największe 
przedsiębiorstwa w tym sektorze to:

• Mlektar S.A. (Grupa Kapitałowa 
LACPOL) zajmująca się produk-
cją wyrobów mleczarskich oraz 
wspierająca lokalnych dostawców 
mleka, a tym samym sektor 
rolniczy w regionie;

• Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Chłodniczego FRITAR S.A. jest 
największym polskim producen-
tem frytek i jednym z głównych 

krajowych producentów mro-
żonych wyrobów owocowo-wa-
rzywnych, które trafiają do wielu 
placówek handlowych na terenie 
kraju, państw Unii Europejskiej 
oraz na rynek wschodni;

• Firma Roleski to rodzinne przed-
siębiorstwo ze 100% polskim 
kapitałem, zatrudniające ok 350 
osób. Jest jednym z największych 
w Europie zakładów produkcyj-
nych w branży tzw. przypraw 
mokrych (ketchupy, musztar-
dy, majonezy, sosy, dressingi, 
marynaty). W Zbylitowskiej 
Górze k/Tarnowa powstają nie 
tylko wyroby marki ROLESKI ale 

również wiele innych znanych 
marek europejskich i światowych, 
obecnych na półkach sklepowych 
m.in. we Włoszech, Niemczech, 
Francji czy Hiszpanii. Zakład po-
siada certyfikaty jakościowe BRC, 
IFS oraz FSSC 22000.

• „Sokołów” S.A. oddział
w Tarnowie, jedna z najbardziej 
znanych i najchętniej kupowa-
nych marek produktów mięsnych 
w Polsce. Firma skupia 7 zakła-
dów produkcyjnych w całym kra-
ju, a oddział w Tarnowie specjali-
zuje się w produktach z wołowiny 
wdrażając nowe rozwiązania 
technologiczne.
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a także kartą parkingową – zde-
cydowanie ułatwia życie. Z uwagi 
na stosowane trzy interfejsy 
komunikacyjne – stykowy, bezsty-
kowy oraz kod paskowy – karta 
daje nieograniczone możliwości 
integracji z otoczeniem. 

• Zintegrowany System Infor-
macji Przestrzennej (ZSIP) to 
nowoczesny sposób prowadzenia 
rejestrów oraz ewidencji grun-
tów i budynków, bazy adresowej, 
planów zagospodarowania prze-
strzennego w postaci wysoko-
rozdzielczej cyfrowej ortofoto-
mapy, dostępny dla każdego na 
internetowej stronie miasta. 
ZSIP umożliwia kompilowanie 
zbiorczych warstw i informacji 
opisowych pochodzących z roz-
szerzonych baz danych z zakresu 
m.in. geodezji, architektury, 
gospodarki nieruchomościami 
i innych.

Tarnów zmierza w kierunku roz-
woju opartego na inteligentnych 
specjalizacjach umożliwiających ich 
nowoczesne zastosowanie w wielu 
dziedzinach. W praktyce przekłada 
się to na rozwiązania odpowiadające 
potrzebom i problemom społecznym 
mieszkańców.

• Tarnowska Karta Miejska jest 
narzędziem wykorzystywanym 
w koncepcji inteligentnego 
miasta jako wielofunkcyjna karta 
elektroniczna dla wspomagania 
i realizacji usług komunalnych, 
organizacji transportu, usług 
zdrowotnych oraz bibliotecz-
nych. Jej użytkowanie jest 
dostosowane do najważniejszych 
potrzeb mieszkańców, a będąc 
kartą rabatową tzw. rodziny 4+, 
identyfikatorem, elektroniczną 
portmonetką, kartą głosowa-
nia, kartą dostępu do systemu 
zgłoszeń oraz portalu informacji, 

Smart City

• EduNet – system jednolitej 
infrastruktury technicznej węzłów 
szkolnych, centrum przetwarzania 
danych edukacyjnych i ujednolica-
nia oprogramowania w zakre-
sie zarządzania i edukowania. 
Aplikacja pozwala na dokonanie 
naboru do gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych Tarnowa drogą 
elektroniczną, zapoznanie się z 
ofertą edukacyjną szkół, prawem 
oświatowym; umożliwia również 
prowadzenie e-wywiadówki oraz 
bieżący dostęp do postępów edu-
kacyjnych i frekwencji podopiecz-
nych. 

• eBus i taryfa przystankowa-
to elektroniczne bilety, taryfa 
przystankowa umożliwiająca 
pobieranie opłat tylko za liczbę 
przejechanych przystanków czy 
też platforma eBus, która pozwa-
la zlokalizować dowolny autobus 
linii miejskiej.
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GMINA 
RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

GMINA 
RYGLICEGMINA 

TUCHÓW

GMINA 
GROMNIK

GMINA 
PLEŚNA

GMINA 
TARNÓW

GMINA 
TARNÓW

GMINA 
SKRZYSZÓW
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LISIA GÓRA
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ŻABNO
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WIETRZYCHOWICE
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WIERZCHOSŁAWICE

GMINA 
WOJNICZ

GMINA 
ZAKLICZYN

GMINA 
CIĘŻKOWICE

MIASTO 
TARNÓW

GMINA 
RADŁÓW

Tarnów podpisał porozumienie 
o współpracy na rzecz popra-
wy atrakcyjności inwestycyjnej 
Aglomeracji Tarnowskiej z ośmio-
ma ościennymi gminami (Rad-
łów, Wierzchosławice, Skrzyszów, 
Żabno, Ryglice, Lisia Góra, Woj-
nicz, Gmina Tarnów).  
Współpraca dotyczy szeroko poję-
tego rozwoju gospodarczego oraz 
podejmowania inicjatyw służących 
wzmocnieniu potencjału sygnata-
riuszy porozumienia. Dotychczasowe 
wspólne działania przyczyniły się 
do zorganizowania Targów Inwesty-
cyjnych Aglomeracji Tarnowskiej, 
podczas których zaprezentowana 
została m.in. oferta inwestycyjna:
• Łączna powierzchnia: 803 km²
• Liczba mieszkańców: 230 400
• Liczba przedsiębiorstw: 16 200
• Łączna powierzchnia terenów 

inwestycyjnych: około 750 ha 
(z czego około 150 ha to włas-
ność gmin).

Aglomeracja Tarnowska
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8
Dużych przedsiębiorstw

3
Średnie przedsiębiorstwa

13
Małych przedsiębiorstw

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
Krakowski Park Technologiczny 
Sp. z o. o. – Podstrefa w Tarnowie 
zajmuje obecnie obszar 61,1779 ha, 
z czego 36,4296 ha administruje 
Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

Przedsiębiorcy inwestujący na 
terenach Specjalnej Strefy Ekono-
micznej (SSE) mogą uzyskać pomoc 
publiczną przyznawaną w formie 
zwolnienia od podatku dochodowego. 
Warunkiem niezbędnym do uzyska-
nia pomocy publicznej jest pozy-
skanie zezwolenia od Krakowskiego 
Parku Technologicznego na prowa-
dzenie działalności gospodarczej na 
terenie SSE.

Wysokość pomocy publicznej jest 
zróżnicowana ze względu na wielkość 
firmy. Małe firmy otrzymują najwyż-
szy poziom pomocy publicznej, który 

w Tarnowie wynosi 55% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia po-
mocą, średnie firmy mogą liczyć na 
45%, natomiast duże firmy na 35%. 
Ulgę w podatku dochodowym mogą 
uzyskać firmy realizujące nowe pro-
jekty inwestycyjne, które spełniają 
równocześnie dwa kryteria:
• minimalna kwota inwestycji na 

terenie SSE wynosi 100 tys. EUR,
• prowadzona działalność gospo-

darcza musi spełniać warunki 

do udzielenia pomocy publicznej, 
określone w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 
r. w sprawie Krakowskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.

Podstrefa Krakowskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w Tarnowie 
działa na podstawie Ustawy o Spe-
cjalnych Strefach Ekonomicznych 
i będzie funkcjonować do końca 
2026 r.
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TKP S.A. zarządza terenami inwesty-
cyjnymi zlokalizowanymi w 4 par-
kach przemysłowych oraz strefie 
aktywności gospodarczej o łącznej 
powierzchni około 130 ha. Są to:

• Strefa Aktywności Gospodar-
czej „Mechaniczne”

• Park Przemysłowy „Mecha-
niczne”

• Park Przemysłowy „Czysta”
• Zielony Park Przemysłowy 

„Kryształowy” 
przy ul. Kryształowej

• Zielony Park Przemysłowy 
„Kryształowy” 
przy ul. Traktorowej

Obecnie TKP S.A. dysponuje wolnymi 
terenami inwestycyjnymi w następu-
jących lokalizacjach:
Strefa Aktywności Gospodarczej 
„Mechaniczne”
Park Przemysłowy „Czysta”
Zielony Park Przemysłowy „Krysz-
tałowy” przy ul. Traktorowej
Tarnowski Klaster Przemysłowy 
S.A. zapewnia kompleksową opiekę 

TKP S.A. jest kluczową w subregionie 
tarnowskim instytucją otoczenia 
biznesu działającą na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości od 1999 roku.

Spółka sprzedaje, wynajmuje oraz 
zarządza atrakcyjnymi terenami 
inwestycyjnymi, zabudowanymi 
oraz typu greenfield. Na nowych 
inwestorów czekają wyremontowane 
i przystosowane do innowacyjnych 
rozwiązań biznesowych biurowce, 
hale produkcyjne oraz magazynowe.

Misją TKP S.A. jest kreowanie wa-
runków do wszechstronnego rozwoju 
gospodarczego regionu oraz powsta-
wania miejsc pracy. Spółka tworzy 
parki przemysłowe, parki technolo-
giczne, strefy inwestycyjne i strefy 
aktywności gospodarczej.

Parki przemysłowe są ośrodkami 
rozwoju biznesu, z korzystną lokali-
zacją w przemysłowej części miasta  
i pełną infrastrukturę techniczną.  
W sąsiedztwie prężnie działają liczne 
firmy, tworząc efekt synergii.

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
i Inkubator Przedsiębiorczości
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i pełne wsparcie na każdym etapie 
procesu inwestycyjnego, promocję, 
doradztwo kadrowe, a także doradz-
two poinwestycyjne.

IInkubator Przedsiębiorczości jest 
pierwszym i jedynym takim obiektem 
w Tarnowie, w którym po prefe-
rencyjnych cenach przedsiębiorcy, 
działający na rynku nie dłużej niż 
dwa lata, mogą wynająć powierzch-
nie biurowe oraz produkcyjno-maga-
zynowe.

Inkubator:
• jest największym tego typu 

obiektem w Małopolsce;
• znajduje się w Strefie Aktywno-

ści Gospodarczej;
• posiada halę główną z możli-

wymi do wygospodarowania 
przestrzeniami o różnych 
powierzchniach i przystosowaną 
do prowadzenia działalności 
produkcyjnej, usługowej, bądź 
magazynowej;

• jest trzykondygnacyjnym obiek-
tem biurowym o zróżnicowanych 

powierzchniach przystosowa-
nych pod działalność usługową 
lub administracyjną.

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 
pełniący funkcję administratora 
obiektu, zapewnia przedsiębior-
com kompleksową opiekę i pełne 
wsparcie na każdym etapie procesu 
inwestycyjnego.

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
ul. Słowackiego 33 - 37
33 - 100 Tarnów
tel.: 14 627 75 94,
fax: 14 627 75 93
www.tkp.com.pl
e-mail: sekretariat@tkp.com.pl
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3
Kina

3
Muzea

1
Teatr

6
Galerii sztuki i instytucji kultury

prawdziwym tyglem kulturowym. 
Do dziś zachowały się ślady kultury 
żydowskiej. Diaspora żydowska sta-
nowiła prawie połowę przedwojennej 
ludności Tarnowa. Silne są również 
związki miasta z Węgrami. To tu 
urodził się gen. Józef Bem, bohater 
narodowy Polski i Węgier, uosobienie 
słynnego powiedzenia „Polak, Węgier 
dwa bratanki …”. Tutaj także znajduje 
się jego mauzoleum.

Tarnowskie muzea, zwłaszcza 
Muzeum Diecezjalne oraz Muzeum 
Etnograficzne posiadają wyjątkowe 
eksponaty. Muzeum Diecezjalne, 
pierwsze tego rodzaju na ziemiach 
polskich (założone w 1888 r.) słynie 
z unikatowych zbiorów rzeźby i ma-
larstwa gotyckiego szkoły krakowsko
-sądeckiej. Muzeum Etnograficzne 
z kolei jako pierwsze w Europie pre-

Równie gorące, jak lato w Tarnowie, 
są serca jego mieszkańców. Nic 
dziwnego – o ich dobre samopoczucie 
bardzo łatwo dbać w tak przyjaznym 
dla ciała i ducha mieście.

Tarnowska kultura opiera się na 
trzech filarach: Tarnowskiej Nagro-
dzie Filmowej, Festiwalu Komedii 
Teatralnej TALIA oraz działalności 
wystawienniczej BWA – jednej 
z najlepszych w kraju galerii sztuki 
współczesnej. Tarnowska Nagroda 
Filmowa, organizowana już od trzy-
dziestu lat, należy do najstarszych 
w Polsce przeglądów rodzimego kina. 
TALIA jest legendarnym festiwalem 
komedii, który ściąga na deski na-
szego teatru grupy z całej Polski.

Tarnów to również żywa histo-
ria. Miasto założone w 1330 r. było 

Tarnów po pracy
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11
Hoteli i hosteli

2
Galerie handlowe

12
Boisk i bieżni

4
Baseny

6
Obiektów do gry 
w tenisa i squasha

65 km
Ścieżek rowerowych

zentuje stałą wystawę poświęconą 
historii i kulturze Romów. Na dzie-
dzińcu muzeum znajduje się kolekcja 
oryginalnych wozów taborowych.

Tarnów to również doskona-
łe miejsce dla aktywnych. Liczne 
ścieżki i drogi rowerowe przecinają 
miasto łącząc się z trasami regio-
nalnymi. Miasto jest świetną bazą 
na jedno, lub kilkudniowe wypady, 
czy to na Płaskowyż Tarnowski, 
czy Pogórze. W samym Tarnowie 
skorzystać można z basenów kry-
tych i otwartych, parku biegowego, 
kortów tenisowych i do squasha, 
boisk sportowych, kręgielni i klubów 
fitness. Poszukujących adrenaliny 
zapraszamy na tory kartingowe, 
ścianki wspinaczkowe oraz strzelni-
cę sportową.

Tarnów to także stolica regionu 

tarnowskiego. Tutaj zaczynają się 
Karpaty. Stąd blisko jest do jedynej 
w Polsce Malowanej Wsi – Zalipia 
i Skamieniałego Miasta w Ciężkowi-
cach. Niedaleko znajduje się jedyna 
zachowana posiadłość Ignacego 
Jana Paderewskiego, która sąsia-
duje z Europejskim Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego.

O zaletach i uroku Tarnowa 
można pisać wiele, aby jednak po-
znać to miasto o wielkim potencjale, 
doskonałej lokalizacji oraz bogatych 
tradycjach przemysłowych połączo-
nych z aktywnymi i przedsiębiorczy-
mi mieszkańcami należy tu po prostu 
zainwestować, a korzyści z miesz-
kania w bezpiecznym i idealnie 
skomunikowanym ośrodku miejskim 
będą oczywiste.
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