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O nauce i biznesie w Stalowej Woli
Województwo podkarpackie zmienia się w lidera innowacyjności 

– to podsumowanie I części konferencji Stalowa Wola-Biznes-Nau-
ka dokonane przez Ewę Draus, wicemarszałka województwa 
podkarpackiego. Konferencja z udziałem wielu gości szczebla 
rządowego, wojewódzkiego, samorządowego, a także samych 
przedsiębiorców odbyła się w siedzibie Politechniki Rzeszowskiej 
w Stalowej Woli. 

O tym, w jaki sposób rząd w ramach Strategii Odpowie- 
dzialnego Rozwoju wspiera innowacyjność mówił Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak. 
Strategia zakłada np. wzrost nakładów inwestycyjnych na B+R  
o 20%, nacisk na innowacje i mobilizowanie kapitału prywatnego 
oraz komercjalizację wyników badań. Wiceminister podkreślił, 
że liczba podmiotów działających w obszarze B+R wzrosła od 
2016 r. o 5%. 

A. Hamryszczak odniósł się również do korzyści ze współ- 
działania uczelni z biznesem. Zauważył, że relacje te przynoszą 
wymierne zyski wszystkim zainteresowanym stronom.

„Wykorzystanie wyników prac jednostek naukowych przez 
przedsiębiorstwa wpływa na ich innowacyjność oraz konkuren- 
cyjność nie tylko na rynku polskim” – powiedział Hamryszczak.

Przedsiębiorcom relacje z uczelniami zapewniają szerszy 
dostęp do wiedzy i nowych technologii. Pozwalają na obniżenie 
kosztów i ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej oraz 
sprzyjają wymianie doświadczeń i wiedzy. Uczelnie natomiast 
mogą zastosować w praktyce zdobytą wiedzę. Ponadto mają 
dostęp do innowacyjnych maszyn, urządzeń, które są w posiada-
niu przedsiębiorstw. Korzyści odczuwają także studenci mający 
szansę na zdobycie doświadczenia w praktyce gospodarczej.

Wiceminister podkreślał, że współpracy nauki z biznesem 
sprzyjają dofinansowania z Unii Europejskiej. Jako przykład takiego 
wsparcia A. Hamryszczak wymienił działanie w ramach Programu 

Inteligentny Rozwój „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R”. 
Głównym celem tego działania jest zachęcanie przedsiębiorców 
do tworzenia albo rozwoju własnych Centrów Badawczo-Rozwo-
jowego oraz pobudzenie działalności badawczo-rozwojowej w 
polskich przedsiębiorstwach.

Stalowa Wola zmienia się i dostosowuje gospodarczo do 
potrzeb współczesnego biznesu. Przykłady to: Kuźnia Przedsię- 
biorczości, Program FABRYKA, reinwestycje prowadzone przez 
już istniejące firmy na terenie strefy gospodarczej, nowe tereny 
inwestycyjne (140 ha), które są przygotowywane dla inwestorów, 
nowe rozwiązania komunikujące strefę gospodarczą z najważnie-
jszymi drogami i mającymi powstać arteriami (obwodnica Stalowej 
Woli i Niska oraz trasa S-19).

Konferencja zorganizowana została przez Prezydenta Sta-
lowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, Wydział Mechaniczno-Tech-
nologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, Nadsański 
Bank Spółdzielczy oraz Bank Pekao SA.

Wiceminister Adam Hamryszczak podczas wystąpienia

Urząd miasta stalowej woli
wydział Promocji, Kultury i sportu

Kwiatkowskiego 1 
37-450 Stalowa Wola

tel. 15 643 35 55, 15 847 93 11,  
15 643 35 81, 15 847 93 121 

www.stalowawola.pl/dla-biznesu 
promocja@stalowawola.pl

Budżetowe plany na rok 2019
„Budżet ten jest budżetem o charakterze przejściowym, który z jednej 
strony kończy pewne zadania, lecz z drugiej wyznacza nowe kierunki 
działania i strategii samorządu Miasta Stalowej Woli na pięcioletnią 
kadencję. To budżet prorozwojowy oraz inwestycyjny, gdyż kwota 
wydatków wynosi ponad 356 mln zł, blisko 96 mln zł to wydatki 
majątkowe, z czego 92 mln stanowią zadania inwestycyjne” – mówił 
prezydent Lucjusz Nadbereżny podczas sesji Rady Miejskiej. 

Jak zaznaczył, priorytetem wśród zadań inwestycyjnych są 
działania, które otrzymały lub mogą otrzymać dofinansowanie 
zewnętrzne. Blisko 37 mln zł to dotacje rządowe oraz subwencje  
z programów europejskich, krajowych czy Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 

„Plan finansowy zakłada dochody w łącznej kwocie 330,684 
mln zł oraz wydatki sięgające 356,548 mln zł. Przyszłoroczny 
budżet jest drugim co do wielkości w historii miasta, na co wpływa 
między innymi dobra sytuacja gospodarcza” – zaznaczył prezydent. 
Poinformował ponadto, że budżet na 2019 rok będzie tworzył 
ramy inwestycyjne na całą kadencję. 

Jednym z najważniejszych zadań na najbliższe lata będzie 
uzbrojenie140 hektarów nowych terenów inwestycyjnych, 
dedykowanych dużym przedsiębiorcom. Kolejnym priorytet-
em będzie budowa nowego osiedla mieszkaniowego przy ulicy 
Leśnej. Zadania te będą obecne w każdym budżecie przez najbliż- 
sze lata. 

Budżet w swoich wydatkach inwestycyjnych koncentruje 
się również na modernizacji starych i budowie nowych dróg.  

W 2019 roku wydatkowana zostanie kwota ponad 10 mln zł na 
przebudowę drogi, która otwiera na inwestorów stare tereny 
Huty Stalowa Wola. W przyszłym roku będzie kontynuowana 
przebudowa ulicy Okulickiego oraz budowa ul. Okulickiego  
bocznej. 

Powstanie również hala warzywno-owocowa, a otoczenie 
wokół niej zostanie zagospodarowane, powstaną nowe miejsca 
parkingowe. 

Realizowany będzie również ważny plan dla osiedla 
Rozwadów, czyli przebudowa ulic, która wpisuje się w rewita- 
lizację tego osiedla. Planowane jest wykonanie ulicy Kochano- 
wskiego, Kopernika, Poprzecznej, Jagiellońskiej oraz przygo- 
towanie projektowe ulic Dąbrowskiego, Rozwadowskiej, Zielonej, 
3 Maja, przejścia od ulicy Rozwadowskiej i połączenie z ulicą 
Graniczną.

Zakończone zostaną działania, które w ostatnich latach 
prowadzone były na obszarze między ulicą Graniczną i Brandwicką. 

Jak zapowiedział prezydent, w przyszłym roku utrzymane 
zostaną ulgi na przejazdy komunikacją miejską dla emerytów, 
rencistów i innych osób czy grup zawodowych korzystających 
ze zniżek. 

W budżecie zaplanowano również przebudowę węzłów 
komunikacyjnych. W Charzewicach powstaną dwa przystanki, 
natomiast przy ulicy Kwiatkowskiego (obok trzeciej bramy HSW) 
powstanie przystanek i plac manewrowy dla autobusów miejskiej 
komunikacji.

Przebudowa drogi łączącej ulice COP  
i Solidarności na terenie strefy gospodarczej
Inwestycja pozwoli rozwiązać najważniejszy problem komunika-
cyjny w Stalowej Woli, jakim jest słabe skomunikowanie terenów 
inwestycyjnych z istniejącym układem transportowym miasta.
Odpowiada na potrzeby inwestorów poszukujących wolnych 
terenów na ulokowanie działalności.

Realizacja inwestycji umożliwi pełną obsługę komunika- 
cyjną przyległych nieruchomości oraz zapewni dogodny dostęp 
do terenów inwestycyjnych przy ul. COP. Ponadto droga będzie 
umożliwiać ruch wszelkich pojazdów oraz zapewniać sepa- 
rację ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pozostałych pojazdów. 
Przebudowana droga wpłynie znacząco na poprawę bezpie- 
czeństwa uczestników ruchu drogowego.  

Drożny dojazd do terenów inwestycyjnych z pewnością 
przełoży się na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru i stanie 
się istotnym argumentem w pozyskiwaniu nowych inwestorów. 
Pozwoli też na wprowadzenie na terenach przemysłowych Huty 
Stalowa Wola dodatkowych funkcji usługowych umożliwiają-
cych utworzenie nowych miejsc pracy oraz zróżnicowanie lokal- 
nego rynku.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie zabudowy komplek-
su Huty Stalowa Wola. Droga przeznaczona do rozbudowy  
i przebudowy rozpoczyna się od skrzyżowania z  ul.  Centralnego 
Okręgu Przemysłowego (droga gminna nr 100871R), następnie 
przebiega przez tereny produkcyjne kompleksu HSW aż do 

skrzyżowania z ul. Solidarności (droga gminna nr 101037R). 
Zakres robót obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącej 

konstrukcji drogi, usunięcie drzew kolidujących z projektowaną 
rozbudową, przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci 
uzbrojenia podziemnego kolidującego z drogą, przebudowę  
i budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego (88 nowych 
latarni), wykonanie nowej konstrukcji drogi i ciągów pieszo 
rowerowych, wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami. Przebudowane 
zostanie również  jedno z istniejących skrzyżowań zwykłych na 
skrzyżowanie typu rondo.

W ramach inwestycji zostaną całkowicie przebudowane sieci  
wody sanitarnej i przemysłowej. Przebudowa wodociągów jest 
konieczna z uwagi na ich zły stan techniczny oraz kolizję z proje- 
ktowanymi jezdniami. Przełożenie sieci poza jezdnię umożliwi 
łatwiejszą eksploatację i możliwość usunięcia ewentualnej awarii 
bez konieczności rozbiórki nawierzchni. Przebudowana zostanie 
również sieć gazociągów, grzewcza, sprężonego powietrza, tele-
komunikacyjna i energetyczna. 

Przy przebudowie ulicy zapewniona zostanie możliwość 
poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidz-
kich, przez likwidację istniejących i nieprojektowanie nowych 
schodów, progów i innych barier.

Całkowita długość drogi to 2447 m, ciągów pieszo-rowe-
rowych 12 500 m. Wartość inwestycji 13,4 mln zł. Prace rozpoczę-
to w listopadzie 2018 r. Planowane zakończenie inwestycji we 
wrześniu 2019 r. Informacje dotyczące objazdów w Urzędzie 
Miasta Stalowej Woli pod nr tel. 15 643 35 79.
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CSR: na czym polega społeczna 
odpowiedzialność biznesu? 
,,To jest taka koncepcja, gdzie firmy koncentrują się nie tylko  
i wyłącznie na swojej podstawowej działalności biznesowej, 
związanej z zarabianiem pieniędzy, wytwarzaniem dochodu, ale 
podejmują też pewne kroki czy działania uwzględniające interesy 
otoczenia, interesariuszy, czyli tych wszystkich grup, osób, organizacji 
zainteresowanych działalnością, na których interesy mogą wpływać 
decyzje i działania przedsiębiorstwa. To są też działania związane 
z ochroną środowiska.

Corporate Social Responsibility

LiuGong na rzecz lokalnej społeczności 
Zgodnie z założeniami kultywowania tradycji zakładu i jed-
nocześnie zachęcania kolejnego pokolenia do pozostania na 
lokalnym rynku pracy oraz rozwijania swojej kariery, Liugong 
Dressta Machinery inwestuje nie tylko w fabrykę, ale i w kapitał 
ludzki. Władze Spółki, decydując się na współpracę ze stalowo- 
wolskimi uczelniami: Politechniką Rzeszowską oraz Inżynierią 
Materiałową KUL myślą o kandydatach, którzy mogą zasilić kadrę 
pracowniczą w najbliższych latach.  

Realizowane przez LDM praktyki i stypendia oferują stu-
dentom szansę zatrudnienia po ukończeniu studiów. Dla firmy 
natomiast, są kontynuacją strategii, której celem jest  posi-
adanie kadry inżynieryjnej o najwyższych kwalifikacjach  
w swoim nowoczesnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn 
Budowlanych. 

„U nas studenci mogą sprawdzać swoją wiedzę i umiejętności. 
Oferujemy też biuro kierunkowego rozwoju w różnych krajach świata, 
gdzie mamy swoje siedziby. Mamy doświadczonych inżynierów, 
konstruktorów i technologów. Ich wiedzę chcemy przekazywać 
z pokolenia na pokolenie” – powiedział Hou Yubo, wiceprezes 
LiuGong Dressta Machinery w Stalowej Woli.

Stypendia fundowane przez Liugong Dressta Machinery to 
efekt wdrożenia w firmie długofalowej strategii rozwoju kadr  
i współpracy z Politechniką Rzeszowską i Inżynierią Materiałową 
KUL. Współpraca pomiędzy uczelniami i dużą międzynarodową 
firmą o globalnym zasięgu, jakim jest LDM daje początek współpra-
cy nauki z bizesem. Ogromna firma o globalnym sposobie myślenia 
potrzebuje wysoko wykwalifikowanych, ambitnych i kreatywnych 
pracowników.

,,Stypendia mają za zadanie poszukiwanie i wspieranie 
utalentowanych młodych ludzi, którzy w przyszłości wzmocnią 
kadrę Liugong Dressta Machinery. Pozyskanie nowych, wysoko wy- 
kwalifikowanych pracowników stanowi jeden z najważniejszych 
punktów rozwoju naszej Spółki. Młodzi ludzie stanowią bowiem 
siłę przyszłości. Mam nadzieję, że będziemy mogli tę przyszłość 
kształtować razem”– mówi Hou Yubo.

Ze stypendiów stażowych oferowanych przez LiuGong 
Dressta Machinery rokrocznie korzysta dwudziestu studentów 
stalowwowolskich uczelni: Politechniki Rzeszowskiej i Inżynierii 
Materiałowej KUL.

Akademia Menadżera Innowacji  
Praktyczny sposób na naukę zarządzania innowacjami
Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to nowy projekt szkolenio-
wo-doradczy, który właśnie zaczyna prowadzić Polska Agencja Ro-
zwoju Przedsiębiorczości. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw  
i ich kadry zarządzającej bez względu na wielkość przedsiębior- 
stwa i liczbę zatrudnionych osób.

PARP zaprasza firmy, które chcą zwiększyć innowacyjność 
i konkurencyjność na rynku, poprawić efektywność pracy oraz 
podnieść rentowność finansową. Eksperci zapewnią indywidualne 
doradztwo dla firmy. Przeznaczą na to 170 godzin. Doradztwo 
będzie dotyczyło nie tylko spraw bieżących, ale w każdej firmie 
uczestniczącej w AMI powstanie Plan Wdrożenia Zmiany. 

Wynikiem udziału firmy w AMI ma być wzrost kompetencji 
kadry do zarządzania innowacjami oraz projekty, poprawiające 
działalność przedsiębiorstwa, a potwierdzone przez diagnozę, 

np. dotyczące zmian organizacyjnych, stymulujące współpracę  
z instytucjami naukowymi czy kontrahentami albo klientami tak, 
by wprowadzić udoskonalenia lub nowe innowacyjne rozwiązania.

Zasady Akademii Menadżera Innowacji: 
Minimum wiedzy teoretycznej, maksimum wiedzy praktycznej, 
studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń pol-
skich firm z sektora MŚP, 170 godzin doradztwa dotyczącego 
konkretnej firmy, praca w przedsiębiorstwie, wzrost kompetencji 
i podniesienie kwalifikacji zawodowych trzech przedstawicieli 
firmy - uczestników Akademii Menadżera Innowacji, badanie in-
nowacyjności firmy metodą Innovation Health Check (IHC), dostęp 
do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI, przynależność do Klubu 
Alumnów (Absolwentów) AMI pozwalająca na utrzymanie i ro-
zwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju firmy.

Ogłoszenie konkursu - maj 2019, szczegóły: www.parp.gov.pl

Wręczenie stypendiów LiuGong Dressta Machinery studentom Politechniki w Stalowej Woli

„Studiuj w Stalowej Woli” - Miasto wspiera  
studentów
Miasto Stalowa Wola oferuje 300 złotych stypendium miesięcznie 
dla każdego studenta kierunku technicznego KUL oraz Politechniki 
Rzeszowskiej. Stypendia prezydenckie są wypłacane od 2010 
roku decyzją Rady Miejskiej. Początkowo ubiegać się o nie mogli 
jedynie studenci Politechniki Rzeszowskiej. Później do ich grona 
dołączyli żacy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Stypendium motywacyjne otrzymują studenci kierunków 
technicznych na pierwszym roku, niezależenie od osiąganych 
wyników w nauce. Na drugim i kolejnych latach studiów, stypen- 
dium motywacyjne 300 złotych miesięcznie otrzymuje każdy, kto 
osiągnie średnią ocen 3,5 lub 400 złotych miesięcznie, gdy średnia 
jego ocen wyniesie co najmniej 4,1.

W roku akademickim 2018/2019 miasto przyznało stypendia 
240 studentom.

Studenci odbywają praktyki i staże w miejskich instytu- 
cjach takich jak: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej 
Woli, Stowarzyszenie Zielona Stalówka w Stalowej Woli, Urząd 
Miasta Stalowa Wola, Urząd Marszałkowski Województwa  
Podkarpackiego.

Miasto Stalowa Wola przeznaczyło łącznie ponad 107 mln 
zł na pobudzanie rozwoju miejscowego ośrodka akademickiego. 
To nowoczesne, świetnie wyposażone w sprzęt laboratoryjny 
obiekty Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Środowiska KUL oraz 
Politechniki Rzeszowskiej, nie wspominając o najnowocześniejszej 
bibliotece uniwersyteckiej. 

Kotły RAKOCZY numer 1 w Polsce
Kotły marki Rakoczy zostały wybrane numerem jeden w naj- 
większym, ogólnopolskim plebiscycie popularności marek i pro-
duktów Laur Klienta/Konsumenta 2018 w kategorii: Jakość pro-
duktów - kotły co.

Laur Klienta/Konsumenta to największy ogólnopolski projekt 
konsumencki, którego efektem jest wyłanianie każdego roku naj- 
lepszych produktów i marek w swoich kategoriach. W kategorii 

„Jakość produktów – kotły co” oceniane były wszystkie polskie 
marki kotłów.

Głosowanie odbywało się w sieci obejmującej ponad 15 000 
serwisów internetowych oraz drogą telefoniczną, a pytanie za-
dane respondentom brzmiało: „Jakie kotły CO uważa Pan/Pani za 
najlepsze pod względem jakości i poleca innym?”

Marka Rakoczy zdobyła 31% głosów i uplasowała się na  
I miejscu zdobywając Złoty Laur Klienta 2018.

To najcenniejsze z dotychczasowych wyróżnień naszych pro-
duktów przyznane przez samych Klientów. 

Nadsański Bank Spółdzielczy a CSR. 
Spółdzielcze DNA
Nadsański Bank Spółdzielczy od wielu lat wspiera wiele inicjatyw 
lokalnych i regionalnych, mających na celu zarówno rozwój gospo- 
darczy regionu, jak i tych o wymiarze charytatywnym czy filan- 
tropijnym. Działania te wpisują się w szeroko pojęte zagadnienie 
społecznej odpowiedzialności biznesu, powszechnie określanej, 
jako działania CSR. Bank w tym obszarze nawiązuje do długich 
i bogatych tradycji swych prekursorów, wspierając wiele inicja- 
tyw społecznych i finansując projekty z obszaru kultury, sportu, 
edukacji czy nauki. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest 
podstawą, na której Bank kreuje relacje z otoczeniem, uwzględ-
nia przy tym potrzeby swoich członków, klientów, pracowników  
i społeczności lokalnej.

Jednym z najważniejszych obszarów wsparcia działalności 
sportowej jest sponsorowanie lekkoatletyki. Bank jest głównym 
sponsorem Katolickiego Klubu Sportowego „Victoria” w Stalowej 
Woli. Najbardziej spektakularne przykłady zaangażowania w im-
prezy sportowe to Ogólnopolski Biegi z okazji Konstytucji 3 Maja 
oraz Ogólnopolski Bieg Niepodległości.

Jako mecenas i sponsor znaczących przedsięwzięć społecz- 
nych w regionie Bank wspiera wiele inicjatyw wpływających na 
ochronę dziedzictwa oraz rozwój tradycji lokalnych. Przyczynia 
się w ten sposób do umacniania tożsamości z „małą Ojczyzną”, 
jak i kształtowania patriotyzmu lokalnego. Współpracuje w tym 
zakresie z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, licznymi ośrod-

kami czy organizacjami kulturalnymi stojącymi na straży lokalnej 
tradycji, historii i pamięci kultury lasowiackiej czy flisackiej. 

W przypadku współpracy ze środowiskiem akademickim,  
w ramach umowy partnerskiej z Politechniką Rzeszowską, Bank 
stawia sobie za cel zwiększanie świadomości finansowej konsu-
mentów oraz propagowania idei odpowiedzialnego pożyczania 
wśród studentów, co w przyszłości ma wpłynąć na ich rozsądne 
zarządzanie własnym budżetem i rozwijać przedsiębiorczość.

Każdego roku Bank wspiera także przedsięwzięcia chary- 
tatywne nie tylko przekazując pomoc pieniężną, ale także 
angażuje się w ich przygotowanie („Kapucyński Piknik Cha- 
rytatywny” i „Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”).
Ponadto z pomocy charytatywnej Banku korzystają szpitale,  
domy dziecka i wiele organizacji non-profit. 

I co jest kluczowe, to wszystko powinno się odbywać na zasadzie 
prowadzenia dialogu społecznego z różnymi partnerami, mającymi  
styczność z firmami. I dialog ten powinien być pierwszym punktem 
wyjścia, na bazie którego powinno się podejmować konkretne kroki, 
mające także na celu prowadzenie biznesu w taki sposób, żeby on 
nie tylko wpływał negatywnie na otoczenie, ale by pozwalał się 
temu otoczeniu integrować z firmą i żeby pozwalał się rozwijać“. 
(Mariusz Kielich Francusko-Polska Izba Gospodarcza 
www.polskieradio.pl)


