
IV FORUM GOSPODARCZE 

w KROŚNIE

Jak wykształcić, zatrudnić i zatrzymać pracownika. 

Nowe wyzwania rynku pracy

5 grudnia 2018 r.



Kapitał ludzki ważnym aspektem 

atrakcyjności gospodarczej 

i inwestycyjnej Krosna

cz. I

Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna



Rynek pracownika ?

Źródło: GUS
Bezrobocie – wg stanu na 31.10.2018 r.; wynagrodzenia – 2017 r.

KROSNO POWIAT KROŚNIEŃSKI

Bezrobocie 

rejestrowane
2,5 % 5,7 %

Przeciętne

miesięczne 

wynagrodzenia 

brutto

3 608,07 PLN 3 251,14 PLN

Wynagrodzenia 

w relacji do średniej 

krajowej

79,7% 71,8%



Strefy dojazdów do pracy na Podkarpaciu

Liczba 

miejsc 

pracy 

w Krośnie

Liczba 

pracowników 

zamieszkałych 

w Krośnie

Liczba 

pracowników 

dojeżdżający

ch do pracy 

do Krosna

Procent 

pracowników 

dojeżdżających 

do pracy do 

Krosna

35 tys. 20,7 tys. 14,3 tys. 41%

Dojazdy do pracy do Krosna

Źródło: GUS



Kształcenie zawodowe w Krośnie

5 213

uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych

2 893 (55%)

uczniowie szkół 

zawodowych

2 320 (45%)

uczniowie LO



Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 

i Nowoczesnych Technologii w Krośnie

Nowoczesne 

laboratoria 

mechatroniczne,

mechaniczne,

lotnicze



Współpraca szkół zawodowych 

z biznesem – najlepsze praktyki

Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Krośnie

Nowy Styl Sp. z o.o.

STUDIA DUALNE

Projektowanie i wytwarzanie 

w środowisku wirtualnym

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 „Mechanik”

Krosno Glass S.A.

UMOWA O WSPÓŁPRACY

Perspektywy współpracy w branży lotniczej:

Linetech

LOT AMS

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 

„Naftówka”

PGNiG

PGNiG Technologie

EXALO 

LOTOS 

Polska Spółka Gazownictwa

UMOWY O WSPÓŁPRACY



Projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

• Realizowany przez 7 techników i 3 branżowe szkoły I stopnia.

• Cele: 

• unowocześnianie, zwiększanie jakości kształcenia zawodowego,

• podnoszenie kompetencji zawodowych absolwentów,

• włączanie pracodawców w proces edukacji.

• Działania:

• specjalistyczne kursy zawodowe (32 wspierane zawody),

• staże i praktyki u pracodawców,

• podniesienie kwalifikacji nauczycieli,

• wyposażenie pracowni zawodowych.



Mieszkanie dla pracownika

Program mieszkaniowy TBS

• Pracodawca wskazuje najemcę 

mieszkania.

• Warunek – partycypacja 

pracodawcy w kosztach budowy 

mieszkań (15%– 30% - wysokość 

wkładu uzależniona od 

powierzchni mieszkania i kosztu 

budowy 1m2 powierzchni 

użytkowej).

Fot. TBS Krosno



Inwestycje mieszkaniowe TBS

• Aktualne:

• ul. Sportowa, 2 budynki, 54 lokale 

na wynajem; zakończenie 

inwestycji – maj 2019 r. 

• Planowane:

• ul. Staszica, 21 lokali, 

zakończenie inwestycji -

czerwiec 2020 r.,

• ul. Hallera,

• ul. Żwirki i Wigury.

Fot. TBS Krosno



Kapitał ludzki ważnym aspektem 

atrakcyjności gospodarczej 

i inwestycyjnej Krosna

cz. II

dr Tomasz Soliński, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna



Relacje pracodawca – pracownik

w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji

• Nowe zasady udzielania zwolnień z podatku dochodowego dla inwestorów (zmiana 

formuły funkcjonowania SSE).

• Premiowane działania inwestorów – kryteria społeczne:

niski wpływ działalności na 
środowisko

wspieranie zdobywania kwalifikacji 
przez pracowników, współpraca ze 

szkołami branżowymi

inwestowanie we wspieranych 
miastach średnich

opieka nad pracownikiem
• dodatkowe programy opieki zdrowotnej
• dodatkowe świadczenia: wypoczynek, 

kultura, sport, ubezpieczenia

stabilne zatrudnienie, 
wyspecjalizowane miejsca pracy



Strefa Inwestycyjna „Krosno – Lotnisko”

15 inwestorów

262 - obecne 

zatrudnienie



Strefa Inwestycyjna „Krosno – Lotnisko”

23,6 ha

tereny sprzedane

26,1 ha

tereny dostępne, 
w tym 10 ha przygotowywane do 

sprzedaży



Strefa Inwestycyjna „Krosno – Lotnisko”
Stan zagospodarowania



Aktualny przetarg

10 stycznia 2019 r.

termin składania ofert



Portal inwestora – Investinkrosno.pl

https://investinkrosno.pl/
https://investinkrosno.pl/


Dołącz do nas na Facebooku

@invest.in.Krosno

https://www.facebook.com/invest.in.Krosno
https://www.facebook.com/invest.in.Krosno
https://www.facebook.com/invest.in.Krosno
https://www.facebook.com/invest.in.Krosno


Zapraszamy do współpracy

Piotr Przytocki

Prezydent Miasta Krosna

dr Tomasz Soliński

Zastępca Prezydenta Miasta Krosna


