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Wstęp 

Badanie zatytułowane „Możliwości Rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych 
Materiałów Budowlanych” jest elementem projektu Samorządu Województwa „Wdrożenie systemu 
monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim” i jest współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału 
administracji samorządowej”, poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. 
Badanie było realizowane równolegle z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Województwa 
Świętokrzyskiego wg wspólnie ustalonego zakresu i metodologii.  

Celem badania jest określenie możliwości współpracy w branży zaawansowanych materiałów 
budowlanych dla podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. Badaniem zostały 
objęte powiaty opoczyński i tomaszowski z województwa łódzkiego oraz powiat konecki z województwa 
świętokrzyskiego. Na obszarze tych trzech powiatów znajduje się największe w kraju skupisko producentów 
płytek ceramicznych i mieszczą się siedziby dwu największych potentatów w branży. 

Potencjał tych powiatów został dostrzeżony w zapisach strategii regionalnych województw łódzkiego 
i świętokrzyskiego. W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 położono nacisk na politykę 
terytorialno-funkcjonalną, która ma wzmocnić potencjały endogeniczne poszczególnych wyspecjalizowanych 
obszarów funkcjonalnych w regionie. Jednym z 5 wskazanych w strategii obszarów funkcjonalnych jest Zagłębie 
Ceramiczno-Budowlane Opoczno – Tomaszów Mazowiecki. To przemysł ceramiczny i materiałów budowlanych 
stanowi o potencjale tego obszaru funkcjonalnego. Cel strategiczny dla zagłębia został określony w następujący 
sposób „Obszar nowoczesnego przemysłu materiałów budowlanych, opartego na zasobach surowcowych 
i wykorzystujących innowacyjne technologie oraz kreatywne rozwiązania w zakresie projektowania 
i wzornictwa”. Ponadto w Strategii, jako płaszczyznę współpracy ponadregionalnej z województwem 
świętokrzyskim, wskazano „Łódzko-Świętokrzyską Platformę Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”, 
bazującą na powiązaniach między producentami płytek ceramicznych, cementu, płyt kartonowo-gipsowych 
i chemii budowlanej a kopalniami surowców w województwie łódzkim i świętokrzyskim. Realizacja projektu 
przyczyni się do wzmocnienia ponadregionalnych powiązań funkcjonalnych Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego 
Opoczno – Tomaszów Mazowiecki. Zapisy SRWŁ 2020 oraz strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego 
wskazują, że istniejący na pograniczu tych województw potencjał sektora materiałów budowlanych mógłby 
zostać wzmocniony poprzez tworzenie formalnych i nieformalnych sieci współpracy przedsiębiorstw, sektora 
naukowo-badawczego oraz instytucji otoczenia biznesu. 

Potrzeba powołania Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych wynikała również z konkluzji 
wspólnego posiedzenia Zarządów Województw Łódzkiego i Świętokrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2013 r. w Sielpi, 
na którym podkreślono, że wzmocnienie współpracy sprzyjającej rozwojowi przemysłu ceramicznego na terenie 
województw łódzkiego i świętokrzyskiego jest jednym z podstawowych celów współdziałania obydwu 
regionów. 

Impulsem do inicjacji i rozwoju klastra/ platformy zawansowanych materiałów budowlanych mogą stać 
się też zapisy Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 r. W strategii tej 
wyodrębniono 6 inteligentnych specjalizacji regionalnych, w tym zaawansowane materiały budowlane. 
Wskazano także źródła finansowania (przede wszystkim środki unijne) projektów współpracy w ramach 
klastrów w obszarach uznanych za inteligentne specjalizacje regionalne. 

Teorię klastra jako pierwszy opisał amerykański ekonomista M. Porter w dziele zatytułowanym 
„Konkurencyjna przewaga narodów”. Sformułowana w 1990 r. koncepcja klastrów autorstwa M. Portera 
zyskała sobie szybko ogromną popularność – zarówno wśród teoretyków jak i praktyków gospodarczych, 
polityków i strategów.  

Pojawiające się w ostatnich latach możliwości finansowania inicjatyw klastrowych i klastrów ze środków 
unijnych doprowadziły do zwiększenia popularności w Polsce tej formy współpracy. Uwarunkowania powstania 
i rozwoju klastrów to m. in.: uwarunkowania historyczne (tradycja danej działalności gospodarczej na 
określonym terenie), dostęp do określonych bogactw naturalnych, szybki wzrost popytu na określone dobra lub 
usługi, wysoki kapitał ludzki i wykształcone kadry oraz specyficzna dla branży wiedza. Klastry to bardzo 
atrakcyjna koncepcja dla małych polskich przedsiębiorstw, która może zarówno umożliwić ich rozwój, jak 
i wzrost konkurencyjności w kraju i zagranicą, a także przyczynić się do promocji polskich produktów.  

W przeszłości były podejmowane próby powołania na terenie powiatów opoczyńskiego i koneckiego 
klastra (grona) płytek ceramicznych, ale kończyły się one niepowodzeniem.  
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Niniejsze badanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, na ile możliwa jest współpraca między 
przedsiębiorstwami z branży materiałów budowlanych oraz innymi podmiotami związanymi z branżą, zarówno 
w obrębie powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego, jak też poza nimi (w tym z firmami z terenu powiatu 
koneckiego) i czy taka współpraca mogłaby mieć formę sformalizowaną (klaster/platforma), czy też charakter 
nieformalny. 

Powołanie Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych mogłoby 
przyczynić się do poprawy wizerunku i atrakcyjności inwestycyjnej analizowanego obszaru oraz przyciągnięcia 
nowych inwestorów. Efektem byłby wzrost dochodów budżetów samorządów lokalnych analizowanego 
obszaru, które przeznaczone na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej mogą wpłynąć na poprawę 
jakości życia mieszkańców. 

Raport z badania „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów 
Budowlanych składa się z trzech zasadniczych części: diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru powiatów: 
opoczyńskiego i tomaszowskiego (województwo łódzkie) oraz koneckiego (województwo świętokrzyskie), 
diagnozy sektora materiałów budowlanych oraz analizy badań własnych przeprowadzonych wśród 
przedsiębiorców z sektora oraz przedstawicieli samorządów lokalnych z analizowanego obszaru. 

 

  



 

6 

1. Opis metodologii badania  

Dla potrzeb badania zastosowano triangulację metodologiczną umożliwiającą pełną i obiektywną 
weryfikację przedmiotu analizy. Polega ona na zwielokrotnieniu technik i metod badawczych oraz na 
wykorzystaniu różnorodnych źródeł danych. Wykorzystanie triangulacji wpłynęło na podniesienie jakości 
i rzetelności otrzymywanych wyników badań, umożliwiło ich szersze porównywanie, a tym samym wpłynęło na 
głębsze zbadanie problemów lub zjawisk. Dodatkową zaletą takiego podejścia jest wielostronna analiza, która 
skutkuje podniesieniem poziomu zaufania do otrzymywanych wyników i wniosków.  

 

Przeprowadzane badanie opierało się na założeniu triangulacji poprzez zwielokrotnienie: 

 Źródeł danych – objęcie analizą zarówno danych zastanych (analiza desk research – dokumenty, 
raporty, sprawozdania, analizy, artykuły, dane statystyczne z GUS itp.), jak i danych wtórnych 
uzyskanych w procesie realizacji badania; 

 Metod i technik badawczych – umożliwiło to zbadanie zjawiska w wielu wymiarach i perspektywach; 

 Perspektyw badawczych – badanie przeprowadzane było przez zespół ROT we współpracy z ekspertem 
zewnętrznym, który był współautorem narzędzi badawczych oraz recenzentem, co pozwoliło na 
uzyskanie szerszej perspektywy analiz i wyeliminowanie ewentualnych błędów interpretacyjnych.  

 

W opracowaniu wykorzystano szeroką gamę metod zarówno ilościowych jak i jakościowych. Główne 
metody i techniki badawcze wykorzystane w analizie to: 

 Analiza źródeł zastanych (desk research), 

 Analizy SWOT obszaru objętego badaniem oraz sektora zaawansowanych materiałów budowlanych, 

 Analiza strukturalna sektora (nazywana również metodą „pięciu sił” Portera lub modelem pięciu sił 
Portera) – metoda analizy i oceny natężenia sił konkurencyjnych w sektorze ekonomicznym lub 
segmencie rynkowym,  

 Metody statystyczne, 

 Studium przypadku (case study), 

 Zewnętrzna ekspertyza zatytułowana „Określenie kosztów i korzyści wynikających z funkcjonowania 
platformy zaawansowanych materiałów budowlanych”, w której obok IDI wykorzystano takie metody 
badawcze jak: panel ekspertów i badanie focusowe, 

 Badanie ankietowe przedsiębiorstw z sektora materiałów budowlanych, 

 Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 

Metody statystyczne znalazły zastosowanie głównie w diagnostycznej części opracowania dotyczącej 
sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów: opoczyńskiego, tomaszowskiego i koneckiego. Zgodnie 
z ustaleniami poczynionymi z ROT Województwa Świętokrzyskiego analizy statystyczne miały dotyczyć lat 2008-
2012. Metody statystyczne takie jak: iloraz lokacyjny i wskaźnik Giniego, wykorzystane zostały w podrozdziałach 
dotyczących koncentracji przestrzennej podmiotów gospodarczych oraz specjalizacji produkcji.  

Analiza SWOT zastosowana została do określenia mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru 
objętego analizą oraz sektora zaawansowanych materiałów budowlanych, który stanowi bazę gospodarczą 
analizowanych powiatów. 

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) zostały przeprowadzone z przedstawicielami 9 firm dużych 
(zatrudniających powyżej 250 osób) i średnich (zatrudniających od 50 do 249 osób) z działów PKD B08 
(pozostałe górnictwo i wydobywanie) i C23 (produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych) wybranymi z bazy REGON województwa łódzkiego z 2012 r. Wywiady te miały na celu 
diagnozę powiązań i relacji biznesowych tych przedsiębiorstw oraz ich motywację do współpracy w ramach 
klastra czy platformy. Dodatkowo wywiady indywidualne zostały przeprowadzone z przedstawicielami 
samorządów lokalnych (gminnych i powiatowych), w których funkcjonują podmioty gospodarcze z sektora 
materiałów budowlanych. 

Wywiady kwestionariuszowe zostały przeprowadzone w 53 mikro (zatrudniających do 9 osób) i małych 
(zatrudniających od 10 do 49 osób) przedsiębiorstwach również z działów PKD B08 i C23. Baza respondentów 
także została wyłoniona z bazy REGON z 2012 r. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczyły m. in. współpracy 
z partnerami i perspektyw rozwoju przedsiębiorstw. 

Wywiady kwestionariuszowe i indywidualne wywiady pogłębione posłużyły do rozpoznania powiązań 
w sektorze materiałów budowlanych pod kątem szans na powołanie na analizowanym obszarze platformy 
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współpracy (klastra) przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-badawczymi, jednostkami otocznia biznesu oraz 
samorządami. 

Dla pogłębienia wiedzy o sektorze zaawansowanych materiałów budowlanych zlecono opracowanie 
zewnętrznej ekspertyzy zatytułowanej „Określenie kosztów i korzyści wynikających z funkcjonowania 
platformy zaawansowanych materiałów budowlanych”. Autorzy tej ekspertyzy wykorzystali kilka metod 
badawczych, a wśród nich m. in. takie jak: panel ekspertów i zogniskowany wywiad grupowy (FGI) wśród 
przedsiębiorców z branży. 

Strukturę raportu z badania przedstawiono w poniższej tabeli, a ostatnim rozdziałem raportu są Wnioski 
i rekomendacje skierowane przede wszystkim do samorządów i podmiotów gospodarczych. 

Tabela 1 Wykorzystane w opracowaniu metody i techniki badawcze 

Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych 
Materiałów Budowlanych – struktura dokumentu 

Zastosowane w opracowaniu metody 
i techniki badawcze 

1. Opis metodologii badania - 

2. 
 

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Łódzko-Świętokrzyskiej 
Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych 

Desk research, metody statystyczne, 
analiza SWOT 

3.  Diagnoza sektora produkcji materiałów budowlanych 
Desk research, metody statystyczne, 
analiza SWOT, case study 

4. 
 

Miejsce platformy materiałów budowlanych w strategicznych dokumentach 
województw łódzkiego i świętokrzyskiego 

Desk research 

5. 
 

Ocena powiązań w sektorze produkcji materiałów budowlanych na 
podstawie wyników badań własnych 

IDI, wywiady kwestionariuszowe 

6. 
 
 

Wnioski z Ekspertyzy „Określenie kosztów i korzyści wynikających 
z funkcjonowania Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych 
Materiałów Budowlanych” 

- 

7. 
 

Analiza konkurencyjności czołowych firm z sektora w oparciu o metodę 
„pięciu sił” Portera 

Metoda „pięciu sił” Portera 

8. Wnioski i rekomendacje - 
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2. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Łódzko-
Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych 

2.1. Rozwój społeczny  

2.1.1. Sytuacja demograficzna 

Analizowany obszar obejmuje powiaty tomaszowski i opoczyński z województwa łódzkiego oraz powiat 
konecki z województwa świętokrzyskiego. Obszar ten według stanu na 31.12.2012 r. zamieszkiwało ogółem 
282 544 mieszkańców, w tym powiat tomaszowski 120 383, powiat opoczyński 78 234, a powiat konecki 
83 927. Najgęściej zaludniony był powiat tomaszowski, w którym na 1 km

2 
powierzchni przypadało 117 

mieszkańców. W powiecie opoczyńskim i koneckim gęstość zaludnienia była na zbliżonym poziomie 
(odpowiednio 75 i 74 osób na km

2
). Współczynnik feminizacji najwyższy był w powiecie tomaszowskim, 

w którym na 100 mężczyzn przypadało 108 kobiet, a najniższy w powiecie opoczyńskim (102).  

Tabela 2 Liczba ludności w latach 1995-2013 oraz dynamika zmiany liczby ludności 1995-2013 

 1995 2000 2005 2010 2013 
1995-2013 

(1995=100%) 

powiat opoczyński 80 721 79 658 78 850 78 810 78 057 96,7% 

powiat tomaszowski 126 629 122 735 121 159 121 434 119 759 94,6% 

powiat konecki 89 080 85 869 84 483 84 697 83 392 93,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zmiany liczby ludności w latach 1995-2013 były efektem zmian w przyroście naturalnym ludności oraz 
migracjach. Wszystkie trzy analizowane powiaty w latach 1995 – 2013 odnotowały spadek ludności, największy 
powiat konecki. W 2012 r. najwyższy wskaźnik liczby urodzin żywych na 1000 ludności zanotowano w powiecie 
opoczyńskim (10,9; Polska – 10,0), który wyróżniał także najwyższy wskaźnik zawieranych małżeństw (6,1 na 
1000 ludności; Polska 5,3 na 1000 ludności). Jednak wskaźnik zgonów (liczba zgonów na 1000 ludności) był 
wyższy w trzech analizowanych powiatach od wskaźnika urodzin, co wpłynęło na ujemny przyrost naturalny na 
tym obszarze. W 2012 r. wysoki współczynnik zgonów, zbliżony do średniej dla województwa łódzkiego, które 
charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem zgonów w Polsce, odnotowano w powiecie tomaszowskim 
(pow. tomaszowski – 12,2 na 1000 ludności, Łódzkie – 12,4; Polska – 10,0). 

Analizując sytuację demograficzną w gminach warto zauważyć, że najwyższymi współczynnikami 
przyrostu naturalnego charakteryzowały się gminy wiejskie Rokiciny i Tomaszów Mazowiecki. Ponadto, 
w 2012 r. dodatni przyrost naturalny zanotowano w gminach: Ujazd, Opoczno, Paradyż, Radoszyce.  

Powiaty z woj. łódzkiego miały w 2012 r. ujemne saldo migracji, w powiecie tomaszowskim wyniosło ono 
w 2012 r. -6,4 na 1000 ludności, a w powiecie opoczyńskim -11,8 na 1000 mieszkańców (Polska -0,6, Łódzkie  
-2,5). W powiecie opoczyńskim ujemny wskaźnik salda migracji był aż prawie 5-krotnie, a tomaszowskim ponad 
2-krotnie wyższy niż średnio w województwie łódzkim. 

Jeśli chodzi o ruch migracyjny w gminach, to dodatnie saldo migracji odnotowano w gminach 
otaczających miasto Tomaszów Mazowiecki takich jak: Inowłódz, Tomaszów Mazowiecki, Czerniewice, 
Budziszewice oraz Rokiciny, a także w gminach: Poświętne, Mniszków, Żarnów, Ruda Maleniecka i Gowarczów.  

Tabela 3 Podstawowe dane demograficzne w 2012 r. 

Jednostka terytorialna 
ludność na 1 
km

2
 (gęstość 

zaludnienia) 

kobiety na 
100 mężczyzn 

małżeństwa 
na 1000 
ludności 

urodzenia 
żywe na 1000 

ludności 

zgony na 
1000 ludności 

przyrost 
naturalny na 
1000 ludności 

– ogółem 

POLSKA 123 107 5,3 10,0 10,0 0,0 

ŁÓDZKIE 139 110 5,0 9,4 12,4 -3,0 

Powiat opoczyński 75 102 6,1 10,9 12,0 -1,1 

Powiat tomaszowski 117 108 4,8 10,2 12,2 -2,0 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 109 105 5,3 9,0 10,9 -1,9 

Powiat konecki 74 103 5,3 9,0 11,4 -2,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Mapa 1 Współczynnik przyrostu naturalnego w gminach w 2012 r. 

 

Mapa 2 Współczynnik salda migracji w gminach w 2012 r. 
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Struktura demograficzna 

Województwo łódzkie jest regionem o najbardziej niekorzystnej w kraju strukturze demograficznej; 
odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym (20,0%) w strukturze wiekowej ludności jest wyższy od odsetka 
dzieci i młodzieży w wieku przedprodukcyjnym (17,1%). W Łódzkiem mieszka więcej seniorów, o blisko 73 tys., 
tj. o 14,4%, niż dzieci i młodzieży do lat 18. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się powiat opoczyński, w którym 
odsetek dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat w strukturze wiekowej ludności jest wyższy od średniej krajowej 
i wojewódzkiej (Polska 18,3%; pow. opoczyński 20,3%), a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym jest tam 
nieco niższy od średniej dla Polski (Polska 17,8%; pow. opoczyński 17,4%). Natomiast powiat tomaszowski 
posiada odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym minimalnie wyższy od średniej krajowej (pow. 
tomaszowski 18,5%; Polska 18.3%), a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wynoszący 19,4% jest wyższy 
od średniej dla Polski (17,8%), ale niższy niż w województwie łódzkim. Województwo świętokrzyskie, 
a szczególnie powiat konecki mają prawie równie niekorzystną sytuację jak województwo łódzkie. 

Analiza struktury ludności według ekonomicznych grup wieku pozwala obliczyć współczynnik obciążenia 
demograficznego, który jest stosunkiem liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym 
i poprodukcyjnym) do ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego na 
analizowanym obszarze jest zróżnicowany i wynosi od 53,9 w mieście-gminie Opoczno do 69,4 w gminie 
Białaczów. Wskaźnikiem obrazującym potencjał demograficzny gminy jest także ludność w wieku 
poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. Dzięki temu można wyodrębnić 
gminy relatywnie „stare” lub relatywnie „młode”. Do gmin o korzystnej strukturze demograficznej można 
zaliczyć gminy, w których odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym jest wyższy od odsetka ludności 
w wieku poprodukcyjnym. Jest to większość gmin powiatu opoczyńskiego, połowa gmin powiatu 
tomaszowskiego i dwie gminy z powiatu koneckiego. Najbardziej „młode” gminy (o współczynniku poniżej 80) 
to: Lubochnia, Paradyż, Smyków, Sławno, gm. Tomaszów Mazowiecki oraz miasto i gmina Opoczno. Gminy 
najbardziej „stare” (o współczynniku powyżej 120) to: Fałków, Poświętne, Stąporków i Ruda Maleniecka. 
Korzystna sytuacja demograficzna, szczególnie w części gmin powiatu opoczyńskiego, stale się jednak pogarsza, 
gdyż młodzież po zakończeniu procesu edukacji ponadgimnazjalnej opuszcza ten teren z uwagi na brak pracy 
i trudne warunki życia.  

Mapa 3 Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym w 2012 r. 
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Rysunek 1 Ludność według ekonomicznych grup wieku w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Według prognozy demograficznej GUS liczba ludności powiatu opoczyńskiego spadnie z obecnych 78 tys. 
do 76 tys. w 2020 r. i 73 tys. w 2030 r., natomiast w powiecie tomaszowskim z obecnych 120 tys. do 115 tys. 
2020 r. i 108 tys. w 2030 r. W 2050 r. liczba mieszkańców powiatu opoczyńskiego ma osiągnąć poziom 64 tys. 
osób, powiatu tomaszowskiego 91 tys. osób, a powiatu koneckiego około 60 tys. osób. 

Rysunek 2 Prognoza demograficzna na lata 2020-2050 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Sytuacja zdrowotna 

Sytuacja zdrowotna mieszkańców województwa łódzkiego, w tym mieszkańców analizowanych 
powiatów jest zła. 

W 2012 r. przeciętne trwanie życia kobiet i mężczyzn w regionie łódzkim było najkrótsze w Polsce 
i wynosiło odpowiednio 70,6 lat i 79,8 lat. W podregionie piotrkowskim, w skład którego wchodzą powiaty 
tomaszowski i opoczyński, wskaźniki były minimalnie lepsze od średniej wojewódzkiej i wynosiły odpowiednio 
70,7 lat dla mężczyzn i 80,2 lat dla kobiet. W województwie świętokrzyskim przeciętne trwanie życia było 
zdecydowanie dłuższe niż w regionie łódzkim: w przypadku mężczyzn o ponad 2 lata, a w przypadku kobiet 
o niecałe 2 lata. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nadumieralność mieszkańców województwa łódzkiego, 
a szczególnie mężczyzn w wieku produkcyjnym. W 2012 r. liczba zgonów osób w wieku do 65 lat na 1000 

18,3 17,1 20,3 18,5 17,6 17,3 

63,9 62,9 
62,3 62,2 63,2 62,8 

17,8 20,0 17,4 19,4 19,2 19,9 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

POLSKA  ŁÓDZKIE Powiat opoczyński Powiat
tomaszowski

 ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat konecki

ludność wiek poprodukcyjny w % ludność wiek produkcyjny w % ludność wiek przedprodukcyjny w %

2
 5

1
3

 0
9

3
 

1
 2

6
8

 2
3

9
 

2
 4

3
4

 0
7

8
 

1
 2

2
5

 9
8

9
 

2
 3

0
6

 3
7

8
 

1
 1

5
7

 4
1

7
 

2
 1

5
3

 0
1

0
 

1
 0

7
1

 5
6

0
 

1
 9

9
9

 1
3

1
 

9
7

6
 9

3
8 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

ŁÓDZKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE

2013 2020 2030 2040 2050

7
8

 0
5

7
 

1
1

9
 7

5
9 

8
3

 3
9

2
 

7
6

 1
2

1
 

1
1

5
 1

3
3 

7
9

 8
0

3
 

7
3

 0
0

1
 

1
0

8
 0

2
6 

7
4

 2
3

4
 

6
8

 9
4

7
 

9
9

 8
8

3
 

6
7

 6
7

9
 

6
4

 2
7

0
 

9
1

 1
5

1
 

6
0

 6
1

4
 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

pow. opoczyński pow. tomaszowski pow. konecki

2013 2020 2030 2040 2050



 

12 

ludności w tej grupie wiekowej wyniosła w Łódzkiem 4,4, przy średniej krajowej 3,4. Analizowane powiaty 
z regionu łódzkiego różnią się znacznie pod względem tego wskaźnika: w powiecie tomaszowskim wskaźnik ten 
wyniósł 4,6, a w powiecie opoczyńskim 3,5. Współczynnik zgonów ludności w wieku do 65 lat na 1000 ludności 
w województwie świętokrzyskim jest zbliżony do średniej dla Polski (3,5), natomiast w powiecie koneckim jest 
nieco wyższy (4,0). 

Rysunek 3 Przeciętne dalsze trwanie życia w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Sytuacja zdrowotna ludności w dużym stopniu zależy od prowadzenia zdrowego stylu życia, a także od 
profilaktyki, która w omawianych powiatach jest niezadowalająca. Jednym z przykładów nieefektywnej 
profilaktyki zdrowotnej jest niskie uczestnictwo w ogólnopolskich badaniach profilaktycznych. W 2013 r. 
zgłaszalność do bezpłatnego Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy 
w powiecie tomaszowskim wyniosła zaledwie 20,7%, a w powiecie opoczyńskim 28,7% (Łódzkie – 21,1%)

1
. 

Jednym z podstawowych wskaźników służących ocenie zdrowia publicznego jest współczynnik zgonów 
niemowląt na 1000 urodzeń żywych. W latach 2008-2012 współczynnik ten w skali kraju wykazywał tendencję 
spadkową, a na analizowanym obszarze w dwóch powiatach trend zwyżkowy: w tomaszowskim (z 2,9 do 4,9) 
oraz w koneckim (z 2,3 do 6,6), natomiast w powiecie opoczyńskim wahnięcia rok do roku. 

Rysunek 4 Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych w latach 2008, 2010 i 2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Z analiz Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie wynika również, że powiaty analizowanego obszaru 
cechują się wysokim poziomem zagrożeń zdrowotnych (Tabela 4). Współczynnik zgonów ogółem na 100 tys. 
ludności przekracza znacząco średnią krajową, szczególnie w powiecie tomaszowskim. Najważniejszą przyczyną 
zgonów są choroby układu krążenia. We wszystkich 3 powiatach współczynnik zgonów z powodu chorób układu 
krążenia jest wyższy od średniej dla Polski (453 na 100 tys.), przy czym w powiecie koneckim aż o 36%. 
Współczynnik zgonów z powodu chorób nowotworowych w powiatach tomaszowskim i koneckim jest na 
poziomie średniej krajowej, natomiast w powiecie opoczyńskim poniżej tej średniej. Trzecią najważniejszą 
przyczyną zgonów są czynniki zewnętrzne (wypadki, urazy, zatrucia). Współczynnik zgonów z powodu przyczyn 
zewnętrznych jest w powiecie koneckim na poziomie średniej dla kraju (Polska – 62,1 na 100 tys.), 
a w powiatach tomaszowskim i opoczyńskim wyższym od tej średniej (w powiecie tomaszowskim o 44,0%). 

Tabela 4 Mapa zagrożeń zdrowotnych. Zgony na 100 tys. mieszkańców w latach 2009-2011 

Współczynniki zgonów rzeczywistych na 
100 tys. osób w latach 2009-2011 

Polska 
Powiat 

opoczyński 
Powiat 

tomaszowski 
Powiat konecki 

Współczynnik zgonów na 100 tys. osób 
ogółem 

988,7 1 103,6 1 211,5 1 142,5 

Zgony ogółem – zagrożenie     

Współczynnik zgonów na 100 tys. – 
choroby układu krążenia 

453,0 597,3 575,7 617,6 

Choroby układu krążenia – zagrożenie     

Współczynnik zgonów na 100 tys. – 
nowotwory 

241,4 216,4 238,8 240,1 

Nowotwory – zagrożenie     

Współczynnik zgonów na 100 tys. – 
przyczyny zewnętrzne  

62,1 83,1 89,4 62,4 

Przyczyny zewnętrzne – zagrożenie     

Legenda: 

 Współczynnik zgonów powyżej średniej krajowej 

 Współczynnik zgonów na poziomie średniej krajowej 

 Współczynnik zgonów poniżej średniej krajowej 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie  

 

2.1.2. Rynek pracy 

Powiaty analizowanego obszaru charakteryzują się szczególnie trudną sytuacją na rynku pracy. Stopa 
bezrobocia, która w województwach łódzkim i świętokrzyskim jest wyższa od średniej krajowej, w trzech 
powiatach analizowanego obszaru przekracza jeszcze średnią dla tych województw. Na koniec 2012 r. stopa 
bezrobocia rejestrowanego wyniosła w województwie łódzkim 14,0%, natomiast w powiecie tomaszowskim 
18,5%, a w powiecie opoczyńskim 17,3%. Najbardziej dotkliwe jest bezrobocie długotrwałe (powyżej 1 roku). 
W 2012 r. udział długotrwale bezrobotnych w bezrobotnych ogółem w powiecie koneckim przekraczał średnią 
krajową (pow. konecki – 36,5%, Polska – 35,4%), natomiast w powiatach opoczyńskim i tomaszowskim był 
nieco niższy od tej średniej i wynosił odpowiednio 34,3% i 29,1%. W województwie świętokrzyskim bezrobocie 
jest jeszcze bardziej dotkliwe aniżeli w Łódzkiem. Według stanu na 31 grudnia 2012 r. stopa bezrobocia w 
województwie świętokrzyskim wyniosła 16,0%, ale w powiecie koneckim była zdecydowanie wyższa i osiągnęła 
poziom 22,5%.  

 

Sytuacja demograficzna powiatów analizowanego obszaru jest niekorzystna z uwagi na spadek liczby 
mieszkańców, choć przyczyny ubytku ludności w poszczególnych powiatach są różne. Powiat opoczyński, 
posiadający korzystną strukturę demograficzną z odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym 
przewyższającym odsetek liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, traci mieszkańców przede wszystkim na 
skutek wysokiego ujemnego salda migracji, a od 2011 r. również z powodu ujemnego przyrostu 
naturalnego. Podobna sytuacja ma miejsce w powiecie tomaszowskim. Zaś powiat konecki traci 
mieszkańców z powodu wysokich ujemnych wskaźników salda migracji i przyrostu naturalnego, ale 
wyróżnia się dłuższym przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn. Niestety, jak wynika z Prognozy 
demograficznej GUS, niekorzystna sytuacja demograficzna może się pogłębiać. 
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Mapa 4 Stopa bezrobocia w powiatach w 2012 r. 

 
Dla powiatu tomaszowskiego problem wysokiego bezrobocia był wynikiem transformacji społeczno-

gospodarczej kraju, w wyniku której upadło wiele zakładów przemysłowych, tak wielkich jak np. „Chemitex – 
Wistom” oraz zakładów przemysłu lekkiego (głównie włókienniczych). Powstałe w ich miejsce nowe firmy 
z branży ceramicznej i spożywczej nie stworzyły aż tylu miejsc pracy, aby zrekompensować ten ogromny 
ubytek. Wynika to nie tylko z niewielkiej liczby ofert prac, ale również z braku odpowiednich kwalifikacji 
bezrobotnych i niedostosowania kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Poza tym sektor usług 
w powiecie rozwija się dość słabo i nie stwarza dostatecznie dużo nowych miejsc pracy. Możliwości znalezienia 
pracy w tym powiecie są raczej niewielkie. W 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie 
Mazowieckim zgłoszono zaledwie 9 ofert pracy (Łódzkie – 2193). Równie niska ilość ofert pracy była w powiecie 
opoczyńskim (10). Wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie w powiecie opoczyńskim może świadczyć o tym, że 
faktyczna stopa bezrobocia może być wyższa od rejestrowanej. Potwierdziły to wyniki NSP 2011. Do wzrostu 
bezrobocia w tym powiecie przyczyniła się też dekoniunktura w budownictwie i spadek krajowego popytu na 
płytki ceramiczne, których powiat opoczyński jest czołowym producentem. Problemem powiatu opoczyńskiego 
jest także brak ofert pracy dla kobiet. Stąd wśród bezrobotnych w tym powiecie przeważają kobiety. 

Struktura pracujących według trzech podstawowych sektorów gospodarki analizowanego obszaru różni 
się znacząco od analogicznej struktury dla Polski. Charakterystyczną cechą tego obszaru jest znacznie wyższy niż 
przeciętnie w kraju udział w strukturze pracujących sektora rolnego i przemysłowego, a niższy sektora usług. 
Sektor rolniczy ma najwyższy udział w strukturze zatrudnienia w powiecie opoczyńskim (46,5%), a następnie 
w powiecie koneckim (32,7%) i tomaszowskim (31,3%), przy średniej dla Polski 21,6%. Najbardziej przemysłowy 
charakter spośród trzech analizowanych powiatów ma powiat konecki, w którym w sektorze przemysłowym 
pracuje 31,7% ogółu pracujących, (powiat tomaszowski – 28,4%, powiat opoczyński – 24,5%, Polska – 27,5%). 
W Polsce największy udział w strukturze zatrudnienia ma sektor usług, w którym pracuje 50,9% ogółu 
pracujących. W omawianych powiatach w sektorze tym pracuje: w powiecie tomaszowskim – 40,3% ogółu 
zatrudnionych, w powiecie koneckim – 35,6%, a w powiecie opoczyńskim – 29,0%. Całe województwo 
świętokrzyskie ma bardziej rolniczy charakter niż powiat konecki, a sektor usług w województwie łódzkim ma 
większe znaczenie niż w powiatach tomaszowskim i opoczyńskim.  
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Mapa 5 Struktura pracujących wg sektorów w 2012 r. [%] 

 
Wysokie bezrobocie i trudności ze znalezieniem pracy w miejscu zamieszkania powodują, że mieszkańcy 

powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego i koneckiego szukają pracy poza ich granicami, szczególnie 
w dużych ośrodkach takich jak: Warszawa, Łódź, Kielce (zob. Mapa 6). Poza tym znacząca liczba osób 
z analizowanego obszaru dojeżdża do: Piotrkowa Tryb., Mszczonowa i Skarżyska-Kamiennej.  

Tabela 5 Dojazdy do pracy (powyżej 50 osób) do miast powiatowych: Opoczno i Tomaszów w 2011 r. 

Gmina pracy Liczba osób Gmina zamieszkania Powiat zamieszkania Woj. zamieszkania 

Opoczno – miasto 1 374 Opoczno- obszar wiejski Powiat opoczyński Łódzkie 

Opoczno – miasto 386 Sławno Powiat opoczyński Łódzkie 

Opoczno – miasto 295 Białaczów Powiat opoczyński Łódzkie 

Opoczno – miasto 188 Drzewica- obszar wiejski Powiat opoczyński Łódzkie 

Opoczno – miasto 108 Żarnów Powiat opoczyński Łódzkie 

Opoczno – miasto 90 Paradyż Powiat opoczyński Łódzkie 

Opoczno – miasto 72 Gielniów Powiat przysuski Mazowieckie 

Opoczno – miasto 61 Tomaszów Mazowiecki Powiat tomaszowski Łódzkie 

Tomaszów Maz. 737 Tomaszów Mazowiecki Powiat tomaszowski Łódzkie 

Tomaszów Maz. 424 Lubochnia Powiat tomaszowski Łódzkie 

Tomaszów Maz. 283 Ujazd Powiat tomaszowski Łódzkie 

Tomaszów Maz. 145 Inowłódz Powiat tomaszowski Łódzkie 

Tomaszów Maz. 98 Sławno Powiat opoczyński Łódzkie 

Tomaszów Maz. 97 Łódź Powiat m. Łódź Łódzkie 

Tomaszów Maz. 83 Czerniewice Powiat tomaszowski Łódzkie 

Tomaszów Maz. 80 Piotrków Trybunalski Powiat m. Piotrków Tryb. Łódzkie 

Tomaszów Maz. 60 Opoczno – miasto Powiat opoczyński Łódzkie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, NSP 2011 



 

16 

Mapa 6 Dojazdy do pracy według Narodowego Spisu Powszechnego 2011 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Dojazdy do pracy. NSP 2011”, GUS, Warszawa 2014 
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Wewnątrz analizowanego obszaru najwięcej miejsc pracy generują miasta powiatowe: Końskie (3 544), 
Opoczno (2 851), Tomaszów Mazowiecki (2 504)

2
. Do pracy w mieście Opoczno dojeżdżają mieszkańcy trzech 

województw: łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego z gmin najmniej oddalonych od tego miasta. Jednak 
najwięcej dojeżdżających stanowią mieszkańcy gminy Opoczno – 1 374 (48,2%). Do Tomaszowa Mazowieckiego 
dojeżdżają do pracy prawie wyłącznie mieszkańcy województwa łódzkiego. Do Końskich, podobnie jak do 
Opoczna dojeżdżają mieszkańcy trzech województw. Z województwa łódzkiego największą grupę 
dojeżdżających stanowią mieszkańcy gm. Białaczów w powiecie opoczyńskim (115). Związane to jest ze 
stopniowym ograniczaniem działalności przez firmę „Cerkolor” w Parczówku, gm. Białaczów, aż do całkowitej 
likwidacji zakładu. Zwalniani grupowo pracownicy „Cerkoloru” znajdowali pracę w przedsiębiorstwach ceramiki 
budowlanej w Końskich. 

 

2.1.3. Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym  

Skalę zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym obrazuje m. in. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto, które w trzech analizowanych powiatach rosło systematycznie w latach 2008-2012, tym 
niemniej jednak ciągle odbiega od średniej krajowej. Najgorzej jest w powiecie opoczyńskim, w którym średnie 
wynagrodzenie w 2012 r. wyniosło 2 931 zł, czyli 78% średniej krajowej (3 744 zł). 

Rysunek 5 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2008, 2010 i 2012 w zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Powiaty analizowanego obszaru charakteryzują się wysokim poziomem ubóstwa, a w konsekwencji 
wykluczenia społecznego. Świadczy o tym odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 
w takich formach jak: zasiłki pieniężne, pomoc rzeczowa czy usługi opiekuńcze. W latach 2008-2012 udział 
ludności korzystającej z różnych form środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem spadał, ale 
wynikało to nie ze zmniejszenia się zasięgu biedy, lecz zamrożenia progu dochodowego uprawniającego do 
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. W analizowanych powiatach odsetek ludności korzystającej ze 

                                                           
2
 Analiza dojazdów do pracy dotyczy tylko tych gmin zamieszkania, z których do pracy, do danego ośrodka, dojeżdża co 
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Analizowane powiaty opoczyński, tomaszowski i konecki charakteryzują się trudną sytuacją na rynku 
pracy. Najbardziej dotkliwym problemem społecznym jest wysoka stopa bezrobocia, która w tych 
powiatach przekracza średnią dla Polski oraz średnią dla województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Poziom 
bezrobocia w powiecie opoczyńskim byłby jeszcze wyższy, gdyby nie bezrobocie ukryte w rolnictwie. 
Najbardziej zagrożeni bezrobociem są ludzie młodzi (poniżej 25 roku życia) oraz najstarsi (50+). Mieszkańcy 
analizowanych powiatów dojeżdżają do pracy do innych powiatów i województw. Problemy rynku pracy 
powiatu tomaszowskiego są wynikiem transformacji społeczno-gospodarczej, która doprowadziła do 
upadku wielkich zakładów przemysłowych. Problemem powiatu opoczyńskiego jest bezrobocie 
technologiczne, związane z automatyzacją procesów produkcyjnych w wielkich zakładach ceramicznych. 
Pod względem struktury zatrudnienia – najwyższym odsetkiem ludności pracującej w rolnictwie 
charakteryzuje się powiat opoczyński (46,5%), w usługach powiat tomaszowski (40,3%), zaś w przemyśle 
powiat konecki (35,7%). 
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środowiskowej pomocy społecznej znacznie przekraczał w 2012 r. średnią krajową (8,1%) oraz średnią dla 
województwa łódzkiego (7,9%) i średnią dla województwa świętokrzyskiego (10,8%). Bieda najbardziej dotyka 
dzieci i rodziny wielodzietne. 

Rysunek 6 Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w latach 2008, 2010 i 2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Analiza głównych źródeł utrzymania ludności zamieszkującej badany obszar wskazuje, że lepiej powodzi 
się rodzinom o wyższym poziomie intensywności pracy, czy to najemnej, czy to na własny rachunek, niż tym, 
które utrzymują się ze źródeł niezarobkowych. W powiatach opoczyńskim i tomaszowskim praca stanowi 
główne źródło utrzymania dla mniejszego odsetka ludności niż przeciętnie w województwie łódzkim (Łódzkie – 
39,1%, pow. opoczyński – 34,9%, pow. tomaszowski – 36,4%). Niekorzystny dla powiatu tomaszowskiego jest 
także wysoki odsetek osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł takich jak: emerytury, renty, zasiłki (woj. 
łódzkie – 28,2%, pow. tomaszowski – 29,4%). Powiat opoczyński ma największy w regionie łódzkim odsetek 
ludności pozostającej na utrzymaniu osób mających własne źródła dochodów (pow. opoczyński – 33,9%, woj. 
łódzkie – 27,9%). Ponieważ na utrzymaniu pozostają przede wszystkim dzieci i ucząca się młodzież, wysoki 
odsetek ludności na utrzymaniu świadczy o „młodej” strukturze wiekowej mieszkańców tego powiatu. 

Rysunek 7 Ludność według głównych źródeł utrzymania w 2011 r. (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NSP 2011, „Ludność w województwie łódzkim. Stan i struktura społeczno-
demograficzna”; Urząd Statystyczny w Łodzi, 2014 r. 

Analizowany obszar nie jest atrakcyjny dla osadnictwa; oddaje się tam do użytku znacznie mniej 
mieszkań na 1000 ludności, aniżeli przeciętnie w Polsce i w województwie łódzkim. Nawet w najlepszych pod 
tym względem gminach okalających miasto Tomaszów Maz. (Inowłódz, Tomaszów Maz., Mniszków) wskaźnik 
ten jest dwukrotnie niższy od średniej krajowej. 
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Mapa 7 Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców w gminach w 2012 r. 

 

 

2.1.4. Dostęp do usług publicznych 

Przyczyną odpływu ludności z analizowanego obszaru jest nie tylko ubóstwo i bezrobocie, ale również 
słaba dostępność do usług ochrony zdrowia. Liczba lekarzy przypadająca na 10 tys. mieszkańców powiatów 
tomaszowskiego i opoczyńskiego jest prawie trzykrotnie niższa od średniej dla województwa łódzkiego (pow. 
opoczyński i tomaszowski po 9 lekarzy na 10 tys. mieszkańców; woj. łódzkie 25 lekarzy na 10 tys.) Jest to bardzo 
niepokojące zważywszy na wysoki współczynnik zgonów i relatywnie krótkie trwanie życia. Znacznie lepsza 
sytuacja pod tym względem jest w powiecie koneckim, w którym liczba lekarzy na 10 tys. osób jest wyższa 
zarówno od średniej dla Polski i dla województwa świętokrzyskiego. W powiecie koneckim w 2013 r. pracowało 
więcej lekarzy (203) niż w powiatach opoczyńskim i tomaszowskim razem wziętych (180). 

Powiaty opoczyński i tomaszowski oraz konecki charakteryzują się wysokim poziomem ubóstwa 
i wykluczenia społecznego, czego wyrazem jest nie tylko wysoka stopa bezrobocia, ale również niskie płace 
i wysoki odsetek mieszkańców korzystających z różnych form opieki społecznej, wyższy od średniej krajowej 
i średniej dla województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Bieda dotyka szczególnie dzieci i rodziny 
wielodzietne, a młodych skłania do migracji. Problemem analizowanego obszaru jest niska intensywność 
pracy i znaczący odsetek utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych (emerytury, renty, zasiłki), 
szczególnie w powiecie tomaszowskim. Powiat opoczyński posiada najwyższy w województwie odsetek 
osób będących na utrzymaniu osób posiadających własne źródło dochodu. Ubóstwo i niski poziom życia 
powodują migracje z tego terenu i ograniczenie ruchu budowlanego. W powiatach opoczyńskim 
i tomaszowskim oddaje się do użytku mniej mieszkań na 1000 ludności, niż średnio w Polsce 
i w województwie łódzkim. 
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Mapa 8 Liczba lekarzy na 10 tys. ludności w powiatach w 2011 r. 

 
Równie niekorzystna sytuacja powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego dotyczy średniego personelu 

medycznego. Liczba pielęgniarek na 10 tys. jest tam zdecydowanie niższa od średniej krajowej i średniej dla 
województwa łódzkiego. Najgorsza pod tym względem jest sytuacja w powiecie opoczyńskim, gdzie na 10 tys. 
mieszkańców przypadało w 2012 r. jedynie 43,6 pielęgniarek. Odmienna jest sytuacja w powiecie koneckim; 
liczba pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest tam wyższa od średniej krajowej 
i systematycznie rośnie. Dostępność do aptek w powiatach koneckim i tomaszowskim jest wyższa niż 
przeciętnie w kraju, gdyż w pierwszym z tych powiatów na 1 aptekę przypada 2 623 mieszkańców, a drugim 
2 800 (Polska – 3 211). Słaba dostępność do aptek daje się zauważyć na obszarze powiatu opoczyńskiego, gdzie 
na 1 aptekę przypada aż 3 912 osób. 

Rysunek 8 Liczba pielęgniarek i położnych na 10 tys. ludności w latach 2008, 2010 i 2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Systemu monitorowania rozwoju STRATEG (strateg.stat.gov.pl) 
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Stacjonarna opieka medyczna w powiatach opoczyńskim i tomaszowskim dysponuje 678 łóżkami 
szpitalnymi, z czego 230 przypada na szpital powiatowy w Opocznie. W Tomaszowie Mazowieckim usługi 
medyczne stacjonarne świadczą jedynie placówki niepubliczne, z których największą jest Tomaszowskie 
Centrum Zdrowia sp. z o.o. Ważną, z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu placówką jest Centrum 
Kardiologii „ALLENORT”, świadczące usługi w zakresie kardiologii inwazyjnej. Obecnie w Tomaszowie 
Mazowieckim powstaje Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, w którym prowadzona będzie diagnostyka 
oraz zabiegi w zakresie chemio- i radioterapii. Będzie to drugi ośrodek onkologiczny w regionie łódzkim. Na 
obszarze dwóch analizowanych powiatów województwa łódzkiego funkcjonują trzy placówki lecznictwa 
zamkniętego długoterminowego, w których znajdują się 143 łóżka. Są to zakłady opiekuńczo-lecznicze 
w: Opocznie, Tomaszowie oraz Łaznowskiej Woli (gm. Rokiciny). Infrastruktura podstawowej ambulatoryjnej 
opieki medycznej jest dość dobrze rozbudowana. Na terenie analizowanych powiatów dobrze rozwinięta jest 
baza stacjonarnych domów pomocy społecznej, na którą składa się 6 placówek z 475 miejscami dla 
pensjonariuszy. Placówki te znajdują się w: Tomaszowie Mazowieckim (2), Drzewicy, Niemojowicach (gm. 
Żarnów), Łaznowskiej Woli (gm. Rokiciny). Ze względu na zalecenia UE dotyczące deinstytycjonalizacji usług 
opiekuńczych, powinny być one rozwijane na poziomie społeczności lokalnych w formach pozastacjonarnych 
takich jak m. in. środowiskowe domy samopomocy dla osób psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych 
intelektualnie. Takie placówki na analizowanym terenie są trzy, w: Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie 
i Olszowcu (gm. Sławno). 

Tabela 6 Liczba łóżek w szpitalach 

Nazwa Miejscowość Adres Typ 
Liczba łóżek 

rzeczywistych 
30.06.2013 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. 
Edmunda Biernackiego w Opocznie 

Opoczno 
26-300 Opoczno,  
ul. Partyzantów 30 

powiatowy 230 

Tomaszowskie Centrum Zdrowia  
Sp. z o.o. 

Tomaszów 
Mazowiecki 

97-200 Tomaszów Maz.,  
ul. Jana Pawła II 35 

szpital 
niepubliczny 

426 

Centrum Kardiologii „ALLENORT” 
Tomaszów 
Mazowiecki 

97-200 Tomaszów Maz.,  
ul. Jana Pawła II 35 

szpital 
niepubliczny 

15 

Mirmed-Leczenie Szpitalne w 
Tomaszowie Mazowieckim 

Tomaszów 
Mazowiecki 

97-20 Tomaszów Maz.,  
ul. Mireckiego 90 

szpital 
niepubliczny 

5 

NZOZ „Optica” sp. j. Szpital 
Jednospecjalistyczny 

Tomaszów 
Mazowiecki 

97-200 Tomaszów Maz.,  
ul. Zapiecek 16 

szpital 
niepubliczny 

2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 

W powiecie koneckim funkcjonuje Szpital Specjalistyczny im. świętego Łukasza, który jest samodzielnym 
publicznym zakładem opieki zdrowotnej, podległym Samorządowi Powiatowemu w Końskich. Jest to 
nowoczesna placówka dysponująca 625 łóżkami (2013 r.), z takimi specjalistycznymi oddziałami jak m. in. 
Świętokrzyskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz stacja dializ. W powiecie koneckim funkcjonują 
2 domy opieki społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych: w Rudzie 
Pilczyckiej (120 miejsc) oraz w Końskich (150 miejsc). W Stąporkowie znajduje się Powiatowy Środowiskowy 
Dom Samopomocy dla dorosłych osób niepełnosprawnych. 

Na obszarze trzech analizowanych powiatów stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie wychowania 
przedszkolnego jest niezadawalający. Jedynie w gminie Będków (powiat tomaszowski) udział dzieci w wieku 3-5 
lat objętych wychowaniem przedszkolnym jest bardzo wysoki (97,7%). Wskaźnik ten oscyluje również wokół 
średniej krajowej (Polska – 69,7%) w mieście i gminie Tomaszów Mazowiecki oraz gminach miejsko-wiejskich: 
Opoczno, Końskie i gminie Lubochnia. Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja w gminach typowo wiejskich, ale 
najgorzej w gminie Gowarczów (powiat konecki – 3,1%). Na obszarach wiejskich dzieci często nie uczęszczają do 
przedszkoli, a jedynie do oddziałów przedszkolnych w szkołach. W niektórych gminach powiatu opoczyńskiego 
nie ma ani jednego przedszkola, a wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat jest prowadzone 
w szkołach podstawowych.  

Lepsze warunki kształcenia mają uczniowie szkół podstawowych. Dotyczy to m. in. komputeryzacji tych 
placówek. W powiatach opoczyńskim i koneckim liczba uczniów szkół podstawowych przypadająca na 
1 komputer z dostępem do Internetu jest niższa od średniej krajowej (np. w powiecie opoczyńskim na 1 
komputer przypadało w 2012 r. zaledwie 8 uczniów, a w Polsce 10). Jedynie w powiecie tomaszowskim sytuacja 
pod tym względem jest gorsza i na 1 komputer przypada tam ponad 12 uczniów.  
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Mapa 9 Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w liczbie dzieci w tej grupie wiekowej ogółem 
w gminach w 2012 r. 

 

Rysunek 9 Liczba uczniów szkół podstawowych przypadająca na 1 komputer z dostępem do Internetu w latach 2008, 2010 
i 2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Samorządy gmin, mimo wysokich kosztów utrzymania placówek oświatowych, utrzymują nawet małe, 
pod względem liczby uczniów, szkoły podstawowe. Są to nieraz jedyne ogólnodostępne placówki na obszarach 
wiejskich, miejsce spotkań mieszkańców i integracji miejscowej społeczności. 

Słabo też przedstawia się uczestnictwo w kulturze mieszkańców w gminach analizowanego obszaru. 
Dotyczy to m. in. czytelnictwa. Najgorzej pod tym względem jest w powiecie opoczyńskim, gdzie na 1000 
mieszkańców przypada 103 czytelników bibliotek (Polska – 168). Należy przy tym nadmienić, że gmina Paradyż 
z tego powiatu jako jedyna w województwie łódzkim nie posiada biblioteki publicznej.  

Ważnym wyróżnikiem tego obszaru jest opoczyński folklor i kultura ludowa. Najbardziej 
charakterystyczne przejawy tradycji tego terenu stanowią drewniane chałupy z tradycyjnie urządzonymi 
wnętrzami, stroje ludowe i pisanki. W kształtowaniu tożsamości Ziemi Opoczyńskiej bardzo istotną rolę 
odgrywają zespoły ludowe, które kultywują tradycje związane z tańcami i obrzędami. 

12,2 
11,5 

10,5 

13,7 

11,0 11,3 
10,0 9,9 

8,1 

12,3 

8,3 8,7 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

POLSKA  ŁÓDZKIE Powiat opoczyński Powiat
tomaszowski

 ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat konecki

2008 r. 2010 r. 2012 r.



 

23 

Rysunek 10 Czytelnicy bibliotek na 1000 ludności w latach 2008 i 2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

2.2. Rozwój gospodarczy 

Poziom rozwoju gospodarczego mierzony produktem krajowym brutto na 1 mieszkańca można 
przeanalizować jedynie na poziomie podregionów. Podregion piotrkowski, w którym znajdują się powiaty 
opoczyński i tomaszowski, cechuje duże wewnętrzne różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Znajduje się w nim, bardzo dobrze rozwinięty gospodarczo, przemysłowy powiat bełchatowski (z ZGE 
„Bełchatów”) oraz powiaty rolnicze (piotrkowski, opoczyński), a także powiaty borykające się z wysokim 
poziomem bezrobocia (tomaszowski, opoczyński). W 2011 r. PKB per capita w tym podregionie wyniósł 
36 750 zł, co stanowiło 92,6% średniej krajowej (Polska – 39 665 zł). W latach 2008-2011 PKB w przeliczeniu na 
1 mieszkańca podregionu piotrkowskiego wzrósł o 30%, podczas gdy przeciętnie w Polsce i w województwie 
łódzkim o około 18,5%. Tak wysoki wzrost PKB nie był jednak udziałem wszystkich powiatów podregionu 
piotrkowskiego, ale przede wszystkim powiatu bełchatowskiego. Powiat konecki położony jest w podregionie 
kieleckim, w którym PKB na 1 mieszkańca wyniósł w 2011 r. 31 877 zł, co stanowiło 80,4% średniej dla Polski. 
W podregionie tym również dynamika wzrostu PKB była niższa od średniej krajowej i w latach 2008-2011 
wyniosła 110%, co nie pozwoliło zmniejszyć dystansu dzielącego podregion od średniej krajowej pod względem 
PKB (Polska – 118,5%). 

Rysunek 11 PKB na 1 mieszkańca w latach 2008 i 2011 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Największym problemem powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego w sferze usług publicznych jest 
niska dostępność do usług ochrony zdrowia. Wynika to przede wszystkim z bardzo małej liczby 
pracowników ochrony zdrowia w stosunku do liczby mieszkańców. W powiatach opoczyńskim 
i tomaszowskim liczba lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest prawie trzykrotnie niższa, niż 
przeciętnie w województwie łódzkim. W powiatach opoczyńskim i tomaszowskim łącznie jest mniej lekarzy, 
niż w sąsiadującym z nimi powiatem koneckim. W zestawieniu z wysokimi wskaźnikami umieralności, 
nadumieralnością ludności poniżej 65 roku życia oraz stosunkowo krótkim przeciętnym trwaniem życia – 
braki kadr medycznych są w tych powiatach szczególnie dotkliwe. Pomimo odnotowanego postępu 
w zakresie edukacji przedszkolnej problemem jest nadal zbyt niska liczba dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym z terenów wiejskich. 
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2.2.1. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną i transportową 

Niezbędnym czynnikiem warunkującym rozwój gospodarczy analizowanego obszaru jest odpowiednia 
infrastruktura drogowa i techniczna. W latach 2008-2012 na terenie trzech analizowanych powiatów nastąpił 
postęp w rozwoju sieci dróg lokalnych (gminnych i powiatowych), jednakże w powiatach opoczyńskim 
i koneckim ich gęstość nadal odbiega od średniej dla województw łódzkiego i świętokrzyskiego (pow. 
opoczyński 65,9 km/100km

2
, pow. konecki 66,0 km/100 km

2
, woj. łódzkie – 90,8 km/100 km

2
, woj. 

świętokrzyskie – 100,5 km/100 km
2
, Polska – 74,6 km/100 km

2
).  

Rysunek 12 Gęstość dróg gminnych i powiatowych w latach 2008, 2010 i 2012 [km/km
2
] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Przez analizowany obszar przebiega droga ekspresowa S8 (relacji Wrocław – Piotrków Trybunalski – 
Warszawa – Białystok) oraz drogi krajowe nr 12 (Piotrków Trybunalski – Radom), nr 48 (Tomaszów Mazowiecki 
– Białobrzegi) i nr 74 (Piotrków Trybunalski – Kielce). W perspektywie planowana jest budowa dróg 
ekspresowych nr 12 i 74. Na obszarze będącym przedmiotem analizy znajdują się też drogi wojewódzkie nr: 713 
(Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno), 715 (Brzeziny – Ujazd), 716 (Koluszki – Piotrków Trybunalski), 726 
(Rawa Mazowiecka – Opoczno – Żarnów), 728 (Grójec – Drzewica – Końskie) i 746 (Żarnów – Końskie).  

Mapa 10 Układ komunikacyjny powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego 

 

69 
81 

58 

86 91 

67 73 

89 

61 

91 96 

65 
75 

91 

66 

95 
101 

66 

0

20

40

60

80

100

120

POLSKA ŁÓDZKIE Powiat opoczyński Powiat
tomaszowski

ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat konecki

2008 r. 2010 r. 2012 r.



 

25 

Najważniejszą arterią kolejową przebiegającą przez ten teren jest Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) 
(nr 4 łącząca Grodzisk Mazowiecki z Zawierciem). W grudniu 2014 r. przy CMK został otwarty dworzec kolejowy 
Opoczno – Południe, na którym zatrzymują się dalekobieżne pociągi pasażerskie. Poza tym przez obszar 
powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego przebiegają linie kolejowe nr 1 (Warszawa – Katowice), 25 (Łódź 
Kaliska – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Dębica) i 22 (Tomaszów Mazowiecki – Radom). Ponadto bardzo 
istotne może okazać się wybudowanie będącej obecnie w fazie projektowania Kolei Dużych Prędkości, która 
w Opocznie ma się łączyć z CMK.  

Niewystarczająco rozwinięta sieć dróg dobrej jakości oraz duże ich obciążenie ruchem ciężarowym są 
jednymi z przyczyn wypadków komunikacyjnych. Wskaźniki dotyczące ofiar wypadków drogowych najbardziej 
niekorzystne są dla powiatu tomaszowskiego, w którym w 2012 r. na 100 tys. pojazdów przypadało 26,7 ofiar 
śmiertelnych wypadków drogowych (Polska – 14,4, województwo łódzkie – 17,5), a ranne były przeciętnie 253 
osoby (Polska – 184, Łódzkie – 287,2). Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w powiecie opoczyńskim, w którym 
na 100 tys. pojazdów w wypadkach ginie 13,8 osób, a rannych jest 231,5 osób. 

Wyposażenie analizowanego obszaru w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną wskazuje na znaczące 
dysproporcje między stopniem zwodociągowania gmin a stopniem ich skanalizowania, co dotyczy szczególnie 
terenów wiejskich. Tereny wiejskie w województwach łódzkim i świętokrzyskim należą do obszarów 
o najmniejszym w skali kraju odsetku gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacji zbiorowej. 
Najlepiej pod tym względem przedstawia się sytuacja w powiecie tomaszowskim, gdzie z sieci wodociągowej 
korzysta 87,1% ludności, a z sieci kanalizacyjnej 54% mieszkańców. Gorzej jest w powiecie opoczyńskim, 
w którym do sieci wodociągowej podłączonych jest 82,3% gospodarstw domowych, a do sieci kanalizacyjnej 
48,2%. Mimo, że w ostatnich latach sieć wodno-kanalizacyjna była w tym powiecie intensywnie 
rozbudowywana, standard wyposażenia w infrastrukturę techniczną nie jest zadawalający. Najtrudniejsza 
sytuacja w tym obszarze jest w powiecie koneckim, gdzie odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów 
był ponad 2-krotnie wyższy od odsetka korzystających z sieci kanalizacyjnej (wodociągi – 77,9%, kanalizacja – 
36,1%). Analizowany obszar trzech powiatów w zbyt małym stopniu korzysta z sieci gazu przewodowego. 
Najgorzej w tym zakresie jest w powiecie opoczyńskim, w którym w 2012 r. jedynie 15,5% gospodarstw 
domowych używało gazu przewodowego (powiat tomaszowski – 38,3%, Polska – 52,4%, woj. łódzkie – 39,7%, 
pow. konecki – 22,3%, woj. świętokrzyskie – 38,3%). 

Rysunek 13 Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w % w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Odpowiednio rozwinięta infrastruktura techniczna i transportowa stanowią podstawę dla rozwoju 
gospodarczego. Inwestycje na drogach gminnych i powiatowych realizowane ze środków unijnych w latach 
2007-2013 nie zaspokoiły jeszcze potrzeb samorządów w zakresie infrastruktury drogowej. Drogi na tym 
terenie niszczone są przez ciężki transport samochodowy przewożący materiały budowlane produkowane 
na obszarze Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego. W bardzo ograniczonej skali do transportu towarów 
masowych wykorzystywany jest transport kolejowy. Pod względem wyposażenia w infrastrukturę 
techniczną (komunalną) odnotowuje się duże dysproporcje między zwodociągowaniem gmin, a stopniem 
ich skanalizowania, co dotyczy przede wszystkim obszarów wiejskich. Z gazu ziemnego sieciowego 
korzystają przedsiębiorstwa przemysłowe, natomiast gospodarstwa domowe w niewielkim zakresie. 
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2.2.2. Aktywność gospodarcza 

Działalność gospodarcza to forma aktywności gospodarczej przedsiębiorców na rynku. Aktywność 
gospodarcza to m. in. działalność: wytwórcza, handlowa, usługowa, budowlana oraz poszukiwanie, 
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin. Najbardziej widocznym przejawem aktywności gospodarczej jest 
przedsiębiorczość. Poziom przedsiębiorczości jest najczęściej oceniany na podstawie liczby podmiotów 
zarejestrowanych w systemie REGON, a zwłaszcza wpisanych do tego rejestru osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. Gminy obszaru będącego przedmiotem analizy charakteryzują się niskim poziomem 
przedsiębiorczości. Twierdzenie to dotyczy w szczególności gmin powiatu opoczyńskiego, w których na 10 tys. 
mieszkańców funkcjonuje mniej niż 600 podmiotów wpisanych do rejestru REGON. Najwyższym poziomem 
przedsiębiorczości wyróżnia się miasto i gmina Końskie, w których na 10 tys. osób w 2012 r. przypadało 968 
podmiotów gospodarczych. Wskaźnik ten przekracza też granicę 700 w mieście Tomaszowie Mazowieckim oraz 
gminach Budziszewice i Tomaszów Mazowiecki. Jednak nawet i w tych gminach liczba podmiotów gospodarki 
narodowej przypadająca na 10 tys. ludności była niższa od średniej krajowej (Polska – 1032, Łódzkie – 927, 
Świętokrzyskie – 848). 

Tabela 7 Podmioty w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w latach: 2008, 2010, 2012 

Jednostka administracyjna 2008 r. 2010 r. 2012 r. 

POLSKA 985 1015 1032 

ŁÓDZKIE 950 908 927 

Powiat opoczyński 587 591 561 

Powiat tomaszowski 723 743 751 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 852 848 848 

Powiat konecki 776 754 756 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Mapa 11 Liczba podmiotów w REGON na 10 tys. ludności w 2012 r. 
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W latach 2008-2012 liczba podmiotów w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności wzrosła 
średnio z 985 do 1032 w Polsce, natomiast w województwach łódzkim i świętokrzyskim nastąpił w tym okresie 
spadek tego wskaźnika odpowiednio z 950 do 927 oraz 852 do 848. Jednak w powiecie tomaszowskim w latach 
2008-2012 odnotowano wzrost podmiotów w REGONIE w stosunku do liczby ludności (z 723 do 751). 
Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast spadek przedsiębiorczości mierzony liczbą podmiotów w rejestrze 
REGON na 10 tys. ludności w powiecie opoczyńskim (z 587 do 561). W 2012 r. relatywnie najwięcej nowych 
podmiotów wpisano do rejestru REGON w gminach, które charakteryzowały się najwyższą przedsiębiorczością 
(m. in. gm. Końskie, m. Tomaszów Mazowiecki, gm. Ujazd). Tam, gdzie poziom przedsiębiorczości był najniższy, 
głównie w gminach powiatu opoczyńskiego, tworzono również mało nowych podmiotów gospodarczych. 
 

Mapa 12 Liczba nowych podmiotów w REGON na 10 tys. osób w 2012 r. 

 
Analiza liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku 

produkcyjnym wskazuje, że najwyższym poziomem tego wskaźnika charakteryzuje się miasto i gmina Końskie 
(12,1), a następnie gmina Tomaszów Mazowiecki (10,5), miasto Tomaszów Mazowiecki (10,4) (zob. Tabela 8). 
Najniższym wskaźnikiem przedsiębiorczości osób fizycznych w wieku produkcyjnym cechowały się gminy: 
Białaczów (4,5), Sławno (4,6), Fałków (5,5) i Paradyż (5,9). Należy przy tym zauważyć, że w latach 2008-2012 
w kilku gminach analizowanego obszaru nastąpił spadek indywidualnej przedsiębiorczości. 

Produkcja sprzedana przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatów opoczyńskiego 
i tomaszowskiego była niższa w 2012 r., aniżeli ten sam wskaźnik dla województwa łódzkiego i Polski (pow. 
opoczyński – 18 832 zł, pow. tomaszowski – 16 339 zł, Łódzkie – 25 280 zł, Polska – 28 785 zł). Świadczy to 
o relatywnie niższej produktywności przemysłu w analizowanych powiatach. Województwo łódzkie w latach 
2008-2012 utrzymywało stały dystans w stosunku do średniej krajowej pod względem poziomu produkcji 
sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca. W powiecie tomaszowskim w latach 2008-2012 wskaźnik ten 
systematycznie rósł, tym niemniej jednak pozostaje nadal na niskim poziomie. W powiecie opoczyńskim 
produkcja sprzedana przemysłu na 1 osobę była w 2008 r. wyższa od średniej wojewódzkiej, ale w kolejnych 
latach wskaźnik ten dla powiatu obniżał się w stosunku do tej wojewódzkiej. Znaczący spadek produkcji 
przemysłowej odnotowano w tym powiecie zwłaszcza w 2009 i 2012 r. W powiecie koneckim produkcja 
sprzedana przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2012 r. była na poziomie średniej dla województwa 
świętokrzyskiego (pow. konecki – 17 478 zł, woj. świętokrzyskie – 17 481 zł). 
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Tabela 8 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2009-2012 

Jednostka terytorialna 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

dynamika  
2009-2012 
2009=100 2009 2010 2011 2012 

POLSKA 11,4 11,9 11,6 11,9 104,39 

ŁÓDZKIE 10,6 11,1 11,0 11,3 106,60 

gm. Białaczów  5,1 5,4 4,8 4,5 88,24 

m. gm. Drzewica 6,8 7,4 7,2 7,2 105,88 

gm. Mniszków 6,1 6,5 6,6 6,6 108,20 

m. gm. Opoczno 8,6 8,8 8,3 7,9 91,86 

gm. Parady 5,9 6,1 6,2 5,9 100,00 

gm. Poświętne 7,8 8,3 8,6 8,0 102,56 

gm. Sławno 5,2 5,3 4,9 4,6 88,46 

gm. Żarnów 6,2 6,7 6,8 6,2 100,00 

m. Tomaszów Mazowiecki 10,0 10,5 10,5 10,4 104,00 

gm. Będków 6,7 7,3 6,6 6,8 101,49 

gm. Budziszewice 8,6 9,5 9,6 9,5 110,47 

gm. Czerniewice 7,2 7,4 7,8 7,5 104,17 

gm. Inowłódz 8,8 8,8 8,3 8,1 92,05 

gm. Lubochnia 8,0 8,3 8,6 9,0 112,50 

gm. Rokiciny 8,0 8,2 8,3 8,7 108,75 

gm. Rzeczyca 5,5 5,9 6,5 6,4 116,36 

gm. Tomaszów Mazowiecki 9,3 9,9 10,2 10,5 112,90 

gm. Ujazd 8,5 9,0 8,7 9,1 107,06 

gm. Żelechlinek 5,4 6,1 6,3 6,3 116,67 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 10,4 10,6 10,3 10,5 100,96 

gm. Fałków 5,1 5,5 5,4 5,5 107,84 

gm. Gowarczów 6,7 7,1 6,7 6,8 101,49 

m. gm. Końskie 12,1 12,1 11,8 12,1 100,00 

gm. Radoszyce 8,6 8,8 8,4 8,5 98,84 

gm. Ruda Maleniecka 5,9 6,2 6,3 6,1 103,39 

gm. Słupia (Konecka) 6,0 6,3 6,6 6,8 113,33 

gm. Smyków 9,8 9,5 9,5 9,4 95,92 

m. gm. Stąporków 9,2 8,8 8,2 8,3 90,22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Rysunek 14 Produkcja sprzedana przemysłu w latach 2008-2012 na 1 mieszkańca w zł 
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Powiaty analizowanego obszaru wyróżniają się bogactwem surowców dla przemysłu materiałów 
budowlanych. Znajdują się tam największe i najlepszej jakości w kraju złoża piasków szklarskich i formierskich 
oraz chalcedonitu. To właśnie bogate złoża surowców przesądziły o rozwoju na tym terenie sektora materiałów 
budowlanych. 

Ważnym sektorem gospodarki na analizowanym terenie poza przemysłem jest także rolnictwo. Powiaty 
te charakteryzują się rozdrobnioną strukturą agrarną gospodarstw rolnych. W rolnictwie powiatu 
tomaszowskiego poza produkcją roślinną istotną rolę odgrywa hodowla drobiu. Gospodarstwa rolne 
zlokalizowane w powiecie opoczyńskim, ze względu na niesprzyjające warunki glebowo-przyrodnicze (przewaga 
gleb o niskiej klasie bonitacji), ukierunkowane są głównie na uprawę zbóż, rzepaku oraz roślin okopowych. 
Znaczną powierzchnię gruntów zajmują również rośliny zielarskie, typu: kozłek lekarski, arcydzięgiel i prawoślaz 
lekarski. Poza produkcją roślinną hoduje się tam trzodę chlewną, bydło mleczne, bydło opasowe i drób. 
Zarysowuje się specjalizacja powiatu opoczyńskiego w hodowli bydła mlecznego oraz zielarstwie. 

Istotne znaczenie w gospodarce, szczególnie powiatu tomaszowskiego, ale także po części 
i opoczyńskiego, odgrywa rekreacja i turystyka. Na atrakcyjność turystyczną tego obszaru składają się przede 
wszystkim walory przyrodnicze dolin rzecznych Pilicy i Drzewiczki oraz historyczno-kulturowe. Położenie 
w dolinie rzeki Pilicy i jej dopływów oraz nad Zbiornikiem Sulejowskim, a także na terenie występowania dużych 
kompleksów leśnych, na których utworzono parki krajobrazowe (Spalski, Sulejowski) decydują o atrakcyjności 
turystycznej tych powiatów. Turystyczną wizytówką powiatu koneckiego jest Sielpia Wielka położona w gminie 
Końskie nad 58-hektarowym zbiornikiem wodnym na rzece Czarnej Koneckiej, będącym bazą do uprawiania 
sportów wodnych, kąpieli i wędkowania. 

 

2.2.3. Wyposażenie w instytucje otoczenia biznesu 

Transformacja wiedzy w nowe produkty, usługi, technologie czy rozwiązania organizacyjne, a także 
konieczność pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność firm wymaga właściwej infrastruktury 
obejmującej ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na analizowanym 
obszarze często potrzebują pomocy i wsparcia instytucjonalnego ze strony jednostek otoczenia biznesu

3
. Na 

obszarze trzech analizowanych powiatów takie jednostki funkcjonują jedynie w Końskich i w Tomaszowie 
Mazowieckim. Są to Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości pełniące funkcję ośrodka 
szkoleniowo-doradczego i lokalnego funduszu pożyczkowego oraz Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, Oddział 
Zamiejscowy w Tomaszowie Mazowieckim pełniąca rolę ośrodka szkoleniowo-doradczego, ale również 
inkubatora przedsiębiorczości oferującego zainteresowanym pomieszczenia biurowe do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Podmioty gospodarcze najchętniej podejmują działalność na takich terenach, gdzie mogą korzystać 
z pewnych przywilejów finansowych i ulg podatkowych. Takimi obszarami są szczególnie specjalne strefy 
ekonomiczne. W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych, w tym m. in. Łódzka i Starachowicka. 
Na terenie analizowanych powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego umiejscowionych jest 5 podstref 
prowadzących działalność w ramach Łódzkiej Specjalnej Ekonomicznej w: Tomaszowie Mazowieckim 
(5 kompleksów), Opocznie (2 kompleksy), gminie Paradyż (2 kompleksy), gminie Ujazd (1 kompleks), gminie 

                                                           
3
 Do ośrodków przedsiębiorczości i innowacyjności zaliczmy: ośrodki szkoleniowo-doradcze, centra transferu technologii, 

preinkubatory – akademickie inkubatory przedsiębiorczości, fundusze kapitału zalążkowego, lokalne i regionalne fundusze 
pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości i parki 
technologiczne 

Większość gmin analizowanych powiatów cechuje się niskim poziomem przedsiębiorczości, 
mierzonym liczbą podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. 
Wyjątkiem jest miasto i gmina Końskie, miasto i gmina Tomaszów Mazowiecki oraz gmina Budziszewice. 
Niskim poziomem przedsiębiorczości charakteryzują się zwłaszcza gminy powiatu opoczyńskiego. W latach 
2008-2012 liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w tym powiecie spadała. 

Produkcja sprzedana przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatów opoczyńskiego 
i tomaszowskiego jest niższa od średniej krajowej i średniej dla województwa łódzkiego. Wydajność pracy 
w przemyśle jest zatem w tych powiatach niższa niż przeciętnie w Polsce i w regionie łódzkim. Ważną rolę 
w gospodarce tego obszaru odgrywają kopalnie wydobywające surowce skalne. Bardzo ważnym 
segmentem gospodarki, zwłaszcza powiatu opoczyńskiego jest rolnictwo. Walory przyrodnicze dolin 
rzecznych (Pilicy i Drzwiczki) i Zbiornika Sulejowskiego oraz kompleksów leśnych i obszarów chronionych 
predysponują analizowany obszar do rozwoju turystyki. 
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Sławno (2 kompleksy). Spośród inwestorów, którzy tam ulokowali swoją działalność na czoło wybijają się tacy 
potentaci jak m. in.: Grupa Paradyż (Tomaszów Mazowiecki; Wielka Wola, gm. Paradyż), „Opoczno” (Opoczno), 
„Euroglas” Polska (osiedle Niewiadów, gm. Ujazd). Podstrefy ŁSSE w Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie 
i Ujeździe są już w pełni zagospodarowane, natomiast w gminach Paradyż i Sławno są jeszcze wolne kompleksy 
do zagospodarowania przez potencjalnych inwestorów. Najnowsza inwestycja spółki „Paradyż” w Tomaszowie 
Mazowieckim to rozbudowa zakładu produkującego płytki podłogowe i gres (wartość inwestycji – 25 mln zł, co 
najmniej 10 nowych miejsc pracy). 

Tabela 9 Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stan na grudzień 2012 r. 

Podstrefa Powierzchnia 
Zagospodarowanie 

w ha 
Zagospodarowanie 

w % 

Opoczno 32,8 32,8 100,0 

Paradyż 26,9 10,5 39,1 

Sławno 22,0 6,7 30,2 

Tomaszów Mazowiecki 62,8 57,4 91,4 

Ujazd 52,8 52,8 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” ma w powiecie opoczyńskim 1 podstrefę w Mniszkowie, 
gdzie funkcjonuje producent płytek ściennych – spółka „Nova Ceramica”. 

Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” SA w Końskich i Stąporkowie na terenie 
powiatu koneckiego zdominowane są całkowicie przez producentów płytek ceramicznych i innych materiałów 
budowlanych. Najnowszym inwestorem na terenie SSE „Starachowice” jest sp. z o.o. „AREA”, która ma 
prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług dla firm ceramicznych takich jak: magazynowanie 
wyrobów i towarów, zagospodarowanie odpadów branży ceramicznej wg własnej technologii, doradztwo 
techniczne i technologiczne dla nowych projektów z branży ceramicznej. 

Mapa 13 Podstrefy specjalnych stref ekonomicznych i instytucje otoczenia biznesu 
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2.2.4. Dochody i wydatki budżetów gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

Finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji rządowych i jednostek im podległych należą 
do sektora finansów publicznych. Do środków publicznych zaliczane są też środki pozyskane z funduszy unijnych 
przez organy władzy publicznej. Na sytuację budżetów poszczególnych gmin wpływa przedsiębiorczość 
mieszkańców i aktywność władz samorządowych w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych. Analiza budżetów 
poszczególnych gmin pozwala na ocenę ich zamożności, która jest pochodną zamożności mieszkańców oraz 
działających tam podmiotów gospodarczych. Na dochody ogółem budżetów gmin składają się dochody 
z budżetu centralnego (dotacje celowe, subwencje ogólne) oraz dochody własne (w tym udział w podatkach PIT 
i CIT oraz podatki lokalne takie jak podatek rolny i leśny, czy od środków transportu). W 2012 r. najwyższe 
dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca uzyskały gminy: Sławno (4 132,9 zł) i Paradyż (4 061,9 zł). 
Najniższe dochody ogółem per capita (w granicach ok. 2 500 zł) na analizowanym obszarze uzyskały miasto 
Tomaszów Mazowiecki oraz miasto-gminy: Opoczno, Drzewica, Stąporków. W strukturze dochodów rolniczych 
gmin powiatu opoczyńskiego blisko 70% tych dochodów stanowią dotacje i subwencje z budżetu państwa, 
a w szczególności subwencja oświatowa, której wielkość jest uzależniona od liczby dzieci w wieku szkolnym i od 
wielkości gminy. Wyższą subwencją oświatową na 1 ucznia otrzymują najmniejsze gminy o liczbie ludności 
poniżej 5 tys. Stąd się wzięła wysoka pozycja gmin Sławno i Paradyż, które mają wysoki odsetek ludności 
w wieku przedprodukcyjnym, objętych obowiązkiem szkolnym.  

Mapa 14 Dochody budżetów gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2012 r. w zł 

 

Pod względem wyposażenia analizowanego obszaru w instytucje otoczenia biznesu sytuacja jest 
niezadowalająca. Działają one jedynie w Końskich i Tomaszowie Mazowieckim. Znajdują się tam: ośrodki 
szkoleniowo-doradcze, inkubator przedsiębiorczości oraz lokalny fundusz pożyczkowy. Liczba i jakość 
świadczonych przez te jednostki usług dla przedsiębiorców jest niezadawalająca. 

Specjalne strefy ekonomiczne oferują inwestorem przygotowane i uzbrojone tereny, ulgi podatkowe, 
a także pomoc w załatwianiu wszystkich formalności prawnych związanych z zakupem ziemi i rozpoczęciem 
działalności gospodarczej. Są one bardzo atrakcyjną formą wsparcia dla potencjalnych inwestorów oraz 
mogą stanowić impuls rozwojowy dla gmin, w których się ulokowały. Największymi przedsiębiorstwami na 
terenach Łódzkiej i Starachowickiej SSE w trzech analizowanych powiatach są producenci płytek 
ceramicznych i innych materiałów budowlanych. 
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Dopiero analiza wskaźnika „dochody własne budżetów gmin” pozwala na porównanie zamożności 
poszczególnych gmin. Najwyższe dochody własne na 1 mieszkańca ma przemysłowa gmina Ujazd (gm. Ujazd – 
2 100 zł, Polska – 1 918,60 zł, woj. łódzkie – 1 891,20 zł). Poza tym wysokością dochodów własnych wyróżniają 
się jeszcze ośrodki przemysłowe (miasto Tomaszów Mazowiecki, miasto-gmina Końskie, gm. Mniszków) oraz 
turystyczna gmina Inowłódz. Relatywnie najniższe dochody własne uzyskują gminy typowo rolnicze takie jak: 
Słupia Konecka, Radoszyce, Smyków, Poświętne. 

Mapa 15 Dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w 2012 r. w zł 

 
Wydatki inwestycyjne budżetów gmin przyczyniają się do poprawy stanu i rozwoju infrastruktury 

komunalnej, drogowej i społecznej danej gminy, a tym samym poprawiają warunki życia mieszkańców oraz 
stwarzają lepsze warunki do inwestowania dla potencjalnych inwestorów oraz lepszy klimat dla rozwoju 
przedsiębiorczości. W latach 2008-2012 największe wydatki na inwestycje gminy analizowanego obszaru 
poniosły w 2010 r. Rekordowy był wtedy udział wydatków na inwestycje w wydatkach budżetów w powiecie 
opoczyńskim sięgający prawie 35%, a w powiecie tomaszowskim 25%. Gminy w minionych latach 
wykorzystywały na ten cel również środki unijne. Środki te przeznaczone były na drogi i infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną, a także infrastrukturę społeczną. Jednak to inwestycje transportowe finansowane z funduszy 
unijnych, a realizowane w latach 2007-2013 przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, miały największe dofinansowanie. Realizowany na terenie powiatu 
tomaszowskiego odcinek drogi ekspresowej S8 do granicy z województwem mazowieckim kosztował prawie 
500 mln zł, co na jednego mieszkańca powiatu tomaszowskiego dało kwotę 4 138 zł (zob. Tabela 10) i stanowiło 
62,6% wszystkich środków z funduszy unijnych wydatkowanych w latach 2007-2013 w tym powiecie. Powiat 
opoczyński (zob. Tabela 11) w większym stopniu niż tomaszowski korzystał ze środków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego, PO Innowacyjna Gospodarka oraz PO Kapitał Ludzki. Powiat konecki (zob. Tabela 12) 
w latach 2007-2013 pozyskał znacznie więcej środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca niż powiaty 
opoczyński i tomaszowski (pow. konecki – 9 745 zł, pow. tomaszowski – 6 611 zł, pow. opoczyński – 5 546 zł). 
Powiat ten uzyskał również dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, który nie 
obejmował 2 pozostałych powiatów analizowanego obszaru. 
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Rysunek 15 Udział wydatków inwestycyjnych gmin w wydatkach ogółem w % w latach 2008, 2010 i 2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Tabela 10 Wartość całkowita oraz dofinansowanie ze środków UE realizowanych umów o dofinansowanie w ramach NSRO 
2007-2013 na terenie powiatu tomaszowskiego do końca 2012 r. 

Programy operacyjne Ogółem w mln zł 
W tym dofinansowanie 
ze środków UE w mln zł 

Na 1 
mieszkańca w zł 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 499,1 360,5 4138 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 40,5 20,0 336 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 57,4 48,3 476 

Regionalny Program Operacyjny 200,5 122,9 1662 

Ogółem 797,5 551,8 6611 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi, Statystyczne Vademecum Samorządowca 
2013 

Tabela 11 Wartość całkowita oraz dofinansowanie ze środków UE realizowanych umów o dofinansowanie w ramach NSRO 
2007-2013 na terenie powiatu opoczyńskiego do końca 2012 r. 

Programy operacyjne Ogółem w mln zł 
W tym dofinansowanie 
ze środków UE w mln zł 

Na 1 
mieszkańca w zł 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 63,5 31,0 810 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 77,6 32,2 990 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 46,8 38,3 597 

Regionalny Program Operacyjny 246,9 157,9 3149 

Ogółem 434,7 259,4 5546 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi, Statystyczne Vademecum Samorządowca 
2013 

Tabela 12 Wartość całkowita oraz dofinansowanie ze środków UE realizowanych umów o dofinansowanie w ramach NSRO 
2007-2013 na terenie powiatu koneckiego do końca 2012 r. 

Programy operacyjne Ogółem w mln zł 
W tym dofinansowanie 
ze środków UE w mln zł 

Na 1 
mieszkańca w zł 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 175,0 86,6 2094 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 171,3 63,6 2049 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 101,7 84,9 1217 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 137,0 85,7 1639 

Regionalny Program Operacyjny 229,5 104,8 2746 

Ogółem 814,5 425,6 9745 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Kielcach, Statystyczne Vademecum 
Samorządowca 2013 
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Sytuacja finansowa budżetów gmin jest pochodną zamożności mieszkańców oraz działających tam 
podmiotów gospodarczych. Generalnie większość gmin powiatów opoczyńskiego, koneckiego 
i tomaszowskiego cechuje niski poziom dochodów własnych gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 
W powiecie tomaszowskim gminy Ujazd i Inowłódz mają dochody własne wyższe od średniej dla 
województwa łódzkiego, a w powiecie opoczyńskim nie ma ani jednej takiej gminy. W powiecie koneckim 
jedynie miasto i gmina Końskie ma dochody własne na 1 mieszkańca na poziomie średniej dla województwa 
świętokrzyskiego. Istotnym wsparciem budżetów gmin były środki unijne pozyskane przez gminy w latach 
2007-2013, które umożliwiły samorządom realizację inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, 
drogowej i społecznej. Spośród trzech analizowanych powiatów najwyższe środki unijne w przeliczeniu na 
1 mieszkańca pozyskał powiat konecki, a najniższe prawie 2-krotnie mniejsze od koneckiego – powiat 
opoczyński. 
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2.3. Analiza SWOT obszaru 

SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA – POWIATY OPOCZYŃSKI I TOMASZOWSKI 

SZANSE ATUTY SŁABOŚCI ZAGROŻENIA 

Polityka migracyjna Polski, 
otwarcie granic dla 
obcokrajowców 

 

 

 

Stosunkowo korzystna 
struktura demograficzna 
w części gmin obszaru 
wynikająca z wysokiego 
wskaźnika urodzeń oraz 
znaczącego udziału ludności 
w wieku 
przedprodukcyjnym, 
(szczególnie w powiecie 
opoczyńskim) 

Niekorzystna sytuacja 
demograficzna związana ze 
spadkiem liczby ludności, 
spowodowana ujemnym 
saldem migracji, znacznie 
przekraczającym średnią 
wojewódzką 

 

Moda na zdrowy styl życia 
i dbałość o zdrowie 

 Zła sytuacja zdrowotna 
mieszkańców 
analizowanych powiatów 
związana z wysoką 
zapadalnością 
i umieralnością na choroby 
cywilizacyjne (szczególnie 
w powiecie tomaszowskim) 

Brak systemowej reformy 
ochrony zdrowia 

Nieefektywna profilaktyka 
zdrowotna 

Niska świadomość 
społeczna w zakresie 
ochrony zdrowia 

Opracowanie mapy potrzeb 
zdrowotnych (projektowane 
rozwiązania prawne 
uzależniające wysokość 
kontraktów z NFZ oraz 
inwestycje w ochronie 
zdrowia od potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców 
danego powiatu) 

Stosunkowo dobrze 
rozbudowana baza 
materialna podstawowej 
opieki medycznej 

Niedostatecznie 
rozbudowana baza 
specjalistycznej 
ambulatoryjnej opieki 
medycznej 

Wysoka jakość i szeroki 
wachlarz usług zdrowotnych 
świadczonych przez 
przekształcony szpital 
w Tomaszowie 
Mazowieckim oraz rozwój 
placówek świadczących 
wysoko specjalistyczne 
procedury medyczne 
(kardiologia inwazyjna, 
onkologia) 

Niewystarczająca liczba 
łóżek w placówkach opieki 
długoterminowej 

Napływ lekarzy i średniego 
personelu medycznego zza 
granicy 

 Niska dostępność do opieki 
medycznej spowodowana 
niedostatkiem kadr 
medycznych (niskie 
wskaźniki liczby lekarzy 
i pielęgniarek na 10 tys. 
ludności) 

Utrzymujące się braki 
specjalistycznych kadr 
medycznych 

Polityka UE walki 
z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym (Europa 2020) 

Dobrze rozwinięta baza 
materialna stacjonarnych 
domów opieki społecznej 
oraz środowiskowych 
domów samopomocy 

Duża skala ubóstwa 
i wykluczenia społecznego 
(wysoki odsetek 
korzystających ze 
środowiskowych form 
pomocy społecznej, niskie 
wynagrodzenia, wysoka 
stopa bezrobocia) 
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  Nadmierna liczba 
pracujących w rolnictwie 
(ukryte bezrobocie na wsi) 

 

 Wysoki poziom 
komputeryzacji w szkołach 
podstawowych 

Niezadawalający poziom 
zaspokojenia potrzeb 
w zakresie wychowania 
przedszkolnego dla dzieci 
w wieku 3-5 lat (szczególnie 
w powiecie opoczyńskim) 

Nieustabilizowany system 
oświaty 

 Żywy folklor i kultura 
ludowa podregionu 
kulturowego opoczyńskiego 

Niskie uczestnictwo 
w kulturze, niski poziom 
czytelnictwa  

 

 

KONKURENCYJNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA – POWIATY OPOCZYŃSKI I TOMASZOWSKI 

SZANSE ATUTY SŁABOŚCI ZAGROŻENIA 

 Znaczące w skali kraju złoża 
surowców budowlanych 

  

Polityka UE wspierania 
inteligentnych specjalizacji 
regionalnych (Europa 2020) 

Specjalizacja obszaru 
w produkcji materiałów 
budowlanych (ceramika 
budowlana) 

  

Rosnące zainteresowanie 
budownictwem 
energooszczędnym 
i ekologicznym 

 Dobrze rozwinięte 
i efektywne instytucjonalne 
wsparcie w formie podstref 
Łódzkiej i Starachowickiej 
Specjalnych Stref 
Ekonomicznych 

Niska przedsiębiorczość 
mieszkańców liczona liczbą 
podmiotów w rejestrze 
REGON na 1000 
mieszkańców oraz jej 
spadek w wielu gminach 
w latach 2008-2012 
(szczególnie w powiecie 
opoczyńskim) 

 

Mała liczba instytucji 
otoczenia biznesu 

Polityka UE wspierająca 
zrównoważony rozwój sieci 
wodno-kanalizacyjnej  

Wysoki poziom inwestycji 
współfinansowanych ze 
środków unijnych w lokalne 
drogi oraz infrastrukturę 
komunalną 

Niski stopień wyposażenia 
gmin analizowanego 
obszaru w kanalizację 
zbiorową oraz sieć gazową 

Ograniczenie rozbudowy 
finansowania lokalnej 
infrastruktury drogowej 
w nowej perspektywie 
finansowej UE 2014-2020 Duża liczba ofiar wypadków 

drogowych (szczególnie 
w powiecie tomaszowskim) 

 Potencjał turystyczny gmin 
położonych w dolinie Pilicy 
i nad Zalewem Sulejowskim 
oraz na obszarze parków 
krajobrazowych (dobrze 
rozwinięta baza turystyczna 
w gminach Tomaszów 
Mazowiecki i Inowłódz) 

  

Rosnący popyt na zdrową, 
ekologiczna żywność 

Zarysowująca się 
specjalizacja rolnictwa 
w powiecie opoczyńskim 
w hodowli bydła mlecznego 
oraz produkcji roślin 
zielarskich 

Niska bonitacja gleb oraz 
rozdrobnienie gospodarstw 
rolnych 

 

Wspólna Polityka Rolna 
i system dopłat 
bezpośrednich dla rolnictwa 

  Niskie dochody własne 
wielu rolniczych gmin 
obszaru ograniczające ich 
możliwości inwestycyjne 
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3. Diagnoza sektora produkcji materiałów budowlanych 

3.1. Wprowadzenie do sektora produkcji materiałów budowlanych  

Produkcja wyrobów ceramicznych, a zwłaszcza płytek ceramicznych to bardzo dynamicznie rozwijająca 
się branża przemysłowa. Pod względem produkcji wyrobów ceramicznych Polska zajmuje 3. miejsce w Europie, 
ustępując jedynie takim potentatom jak Włochy czy Hiszpania. Eksperci określają już obecnie przemysł 
ceramiczny jako polski przemysł narodowy

4
. O stałym wzroście siły sektora świadczy niemal 4-krotne 

zwiększenie produkcji płytek ceramicznych w latach 2000-2012 (z 37 mln m
2 

do 115 mln m
2
)

5
. Na rzecz tego 

sektora pracuje w kraju około 50 tys. osób, nie tylko w fabrykach produkujących płytki, ale również w zakładach 
wspomagających zajmujących się m. in.: wydobyciem i przeróbką surowców, produkcją fryt

6
 ceramicznych, 

produkcją materiałów dekoracyjnych i pomocniczych, wytwarzaniem i regeneracją form do produkcji płytek, 
produkcją części zamiennych. Poza tym funkcjonują liczne hurtownie zajmujące się handlem płytkami 
i akcesoriami do ich układania typu: zaprawy do klejenia, spoiny, narzędzia. W Polsce działają ogółem 22 duże 
i średnie przedsiębiorstwa trudniące się produkcją płytek ceramicznych, z czego 7 zakładów usytuowanych jest 
na terenie województwa łódzkiego, a 8 na terenie województwa świętokrzyskiego. Poza tym w kraju działa 
około 20 małych firm. Branża charakteryzuje się silną koncentracją producentów płytek ceramicznych na 
pograniczu województw łódzkiego i świętokrzyskiego w rejonie Opoczna i Końskich, który to obszar nazywany 
jest „zagłębiem płytkowym” lub Gronem Ceramicznym Opoczno-Końskie. Z tego obszaru pochodzi 
zdecydowana większość produkowanych w Polsce płytek ceramicznych. 

Mapa 16 Producenci płytek ceramicznych w Polsce w 2012 r. 

 

                                                           
4
 Wystąpienie prorektora Akademii Górniczo-Hutniczej Jerzego Lisa na 27 posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki 

Narodowej  
5
 Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, „Innowacyjne kierunki rozwoju 

przemysłu ceramicznego” 
6
 Fryta – stop lub spiek szkliwa ceramicznego rozdrobniony do postaci granulatu lub łusek, dodawany do szkliwa podczas 

procesu szkliwienia wyrobów ceramicznych. Fryty wytwarza się w celu poprawienia właściwości powłoki na gotowych 
wyrobach. Dodatkowo fryty obniżają temperaturę konieczną do zeszkliwienia powłoki, poprawiają barwę przez zwiększenie 
równomierności jej nasycenia, pozwalają na otrzymanie większego połysku 



 

38 

Wszystko rozpoczęło się w XIX w., kiedy w Opocznie powstała fabryka płytek, założona przez spółkę Jana 
Dziewulskiego oraz braci Józefa i Władysława Lange. 

„W 1885 r. połączono koleją żelazną Zagłębie Dąbrowsko–Krakowskie z Lubelszczyzną i Podlasiem. Była 
to tzw. kolej dąbrowsko–iwanogrodzka, biegnąca od Strzemieszyc przez Kielce, Radom do Iwanogrodu 
(Dęblina). Opoczno znalazło się przy odnodze tej linii stanowiącej połączenie z koleją warszawsko–wiedeńską, 
a biegnącej z Bliżyna przez Tomaszów Mazowiecki do Koluszek. W połączeniu z pokładami gliny w powiecie 
opoczyńskim stworzyło to warunki dla rozwoju przemysłu ceramicznego, który potrzebował transportu 
kolejowego dla swoich produktów i śląskiego węgla dla opalania piecy. Nieco wcześniej, bo już w 1883 r. Jan 
Dziewulski wraz z braćmi Józefem i Władysławem Lange założyli przy dzisiejszej ul. Staromiejskiej w Opocznie 
fabrykę ceramiczną, a właściwie cegielnię pod nazwą Firma Dziewulski i Bracia Lange. Zakład był prosty 
i produkował głównie na lokalne potrzeby, wykorzystując glinę z pokładów na własnym terenie oraz w okolicach 
dzisiejszej ul. Inowłodzkiej. Wkrótce odkryto w Opocznie białą glinkę i w 1885 r. właściciele firmy zakupili nową 
działkę, również przy ul. Staromiejskiej, na której wybudowali pierwsze właściwe zabudowania fabryczne. 
Rozpoczęto produkcję cegły ogniotrwałej, później płytek szamotowych i płytek kamionkowych. Po prawie trzech 
latach działalności w 1898 r. fabrykę przekształcono w Towarzystwo Akcyjne Dziewulski i Lange, spółkę akcyjną 
z kapitałem zakładowym 400 000 rubli. Tak powstała pierwsza fabryka płytek ceramicznych na ziemiach 
polskich, nazywana potocznie przez opocznian „Dziewulanką”. Bardzo szybko okazało się, że lokalny materiał 
nie jest wystarczający dla potrzeb nowego zakładu. W produkcji wykorzystywano dwa gatunki gliny 
z okolicznych kopalń w Rozwadach i Żarnowie, szarą glinę i ciemną ochrę sprowadzano z Parszowa pod 
Skarżyskiem, kaolin, białą glinę i jasną ochrę z Popielni i Sławiańska pod Charkowem, piach kwarcowy spod 
Sitowej, jak również skaleń ze Szwecji, tlenki metali z Saksonii, a począwszy od 1903 r. także rudę chromową 
z Rosji.”

7
 

Fabryki ceramiczne Towarzystwa Akcyjnego 
Dziewulski i Lange dały więc początek przemysłowi 
ceramicznemu w Polsce. Po II wojnie światowej 
zakłady działały pod nazwą Fabryka Wyrobów 
Terakotowych „Opoczno”, a od 1963 r. pod nazwą 
Zakłady Płytek Ceramicznych. Po transformacji 
ustrojowej branża silnie się rozwinęła, a zakłady 
produkujące płytki tak bardzo zwiększyły zdolności 
produkcyjne, że w pełni zaspakajały potrzeby 
rynku wewnętrznego i jedyną szansą ich rozwoju 
jest eksport. Obecnie Zakłady w Opocznie są 
częścią Grupy Kapitałowej „Rovese”, która jest 
właścicielem marek „Opoczno” (płytki ceramiczne) 
i „Cersanit” (ceramika sanitarna). Grupa posiada 
4 fabryki w Polsce (Opoczno, Starachowice, 
Wałbrzych, Krasnystaw) oraz kilka zakładów 
zagranicą: w Rumunii, Rosji, na Ukrainie oraz 
w Niemczech. 

Spektakularnym sukcesem okazało się 
powstanie w 1989 r. „Ceramiki Paradyż”. Po 25 
latach działalności Grupa Paradyż jest liderem na 
polskim rynku w zastosowaniu najnowszych 
technologii produkcyjnych oraz laureatem wielu 
krajowych i międzynarodowych prestiżowych 
nagród oraz wyróżnień. Zatrudnia ponad 1800 
osób w 5 nowoczesnych zakładach: w Wielkiej 
Woli koło Paradyża, w Opocznie i w 3 zakładach 
w Tomaszowie Mazowieckim. Jest właścicielem 
marek: Paradyż, Kwadro Ceramika i My Way 
Paradyż Group. „Opoczno” i „Paradyż” dokonały 
w minionym 25-leciu skoku technologicznego, 
a ich produkty są konkurencyjne również poza 

                                                           
7
 www.opoczno-top.pl/artykul,Towarzystwo_Akcyjne_Dziewulski_i_Lange,1781.html 

Rysunek 16 Towarzystwo Akcyjne Dziewulski i Lange na 
Wszechświatowej Wystawie w Paryżu w 1900 r. 

 

Źródło: http://www.opoczno-top.pl/artykul, 
Towarzystwo_Akcyjne_Dziewulski_i_Lange,1781.html 
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granicami Polski. Poza tymi dwiema czołowymi polskimi firmami w powiecie opoczyńskim funkcjonują jeszcze 
mniejsze firmy produkujące poza płytkami również listwy wykończeniowe, galanterię ceramiczną i dekory 
szklane. Są to m. in.: CER-ART, Nova Ceramica w Mniszkowie, Ceramika Iza oraz Alfa Cer w Opocznie. 

Od czasu utworzenia podstrefy Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Końskich 
i w Stąporkowie rozwinął się tam bardzo silnie sektor produkcji ceramiki budowlanej. W Końskich funkcjonuje 
obecnie 6 przedsiębiorstw z branży ceramicznej oraz 2 związane z produkcją materiałów budowlanych, 
a w Stąporkowie 1 zakład (obecnie w likwidacji). Do największych należy zaliczyć Ceramikę Nowa Gala 
i Ceramikę Końskie. 

3.2. Zasoby surowców naturalnych dla przemysłu materiałów budowlanych 
i budownictwa 

Powiaty tomaszowski i opoczyński charakteryzują się dużym bogactwem surowców naturalnych 
wykorzystywanych w sektorze produkcji materiałów budowlanych. 

Według Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce
8
 w 2012 r. w granicach powiatów tomaszowskiego 

i opoczyńskiego stwierdzono występowanie 147 udokumentowanych złóż kopalin, do których należą: gliny 
ceramiczne, gliny ogniotrwałe, chalcedonit, piaski formierskie i surowce szklarskie, surowce ilaste ceramiki 
budowlanej, piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych, a także kamienie łamane i bloczne 
(wapień, piaskowiec), piaski i żwiry oraz wapienie i margle dla przemysłu cementowego. 

Mapa 17 Złoża surowców dla przemysłu materiałów budowlanych i budownictwa 

 
Gliny ceramiczne i gliny ogniotrwałe przeznaczane są do produkcji wszelkich wyrobów ogniotrwałych, 

materiałów kwasoodpornych, do wyrobu mas fajansowych, porcelitowych i kamionkowych. Łącznie 
reprezentowane są przez 2 złoża i występują w okolicach Żarnowa oraz Paszkowic (gmina Żarnów). Eksploatacja 
tych złóż została obecnie zaniechana. 

Złoża chalcedonitu (ponad 62% krajowych zasobów geologicznych bilansowych i 100% krajowego 
wydobycia) to: jedyne eksploatowane złoże w kraju „Teofilów” (gmina Inowłódz), rozpoznane „Dęborzyczka” 
(gminy Inowłódz, Opoczno) oraz „Gapinin” (gmina Poświętne), z którego zaniechano eksploatacji. 

                                                           
8
 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2012 r. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2013 r. 
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Najbardziej zasobne w kraju złoża piasków formierskich (blisko 40% krajowych zasobów geologicznych 
bilansowych i 79% krajowego wydobycia) oraz surowców szklarskich (ponad 81% krajowych zasobów 
geologicznych bilansowych i blisko 62% krajowego wydobycia) reprezentowane są przez 22 złoża. Piaski 
formierskie tworzy 11 złóż, wśród których: 2 są eksploatowane – „Grudzeń-Las” (gmina Sławno) oraz 
„Ludwików p.B” (miasto i gmina Tomaszów Mazowiecki), 3 są rozpoznane szczegółowo, 1 jest rozpoznane 
wstępnie, w przypadku 2 złóż zaniechano eksploatacji – „Parczówek” (gmina Białaczów) i „Sobawiny” (gmina 
Opoczno), a 3 złoża skreślono z bilansu kopalin w 2012 r. – „Biała Góra I-Wschód”, „Biała Góra II-Wschód” 
(gmina Tomaszów Mazowiecki) oraz „Unewel-Zachód” (gminy Tomaszów Mazowiecki, Sławno). Surowce 
szklarskie to grupa 11 złóż, wśród których: 5 jest eksploatowanych stale bądź okresowo – „Biała Góra I-
Wschód”, „Biała Góra II-Wschód”, „Biała Góra III-Wesoła” (gmina Tomaszów Mazowiecki), „Piaskownica-
Zajączków E” (gminy Mniszków, Sławno), „Unewel-Zachód-Nowy” (gminy Tomaszów Mazowiecki, Sławno), 3 są 
rozpoznane szczegółowo, 2 są rozpoznane wstępnie, a 1 skreślono z bilansu kopalin w 2012 r. „Unewel-Zachód” 
(gminy Tomaszów Mazowiecki, Sławno).  

W oparciu o te zasoby funkcjonują tam dwie największe w kraju kopalnie piasków szklarskich 
i formierskich: „Biała Góra” i „Grudzeń – Las”. W 1998 r. Grupa „Atlas”, czołowy polski producent chemii 
budowlanej, kupił Kopalnię Piasku Kwarcowego „Grudzeń-Las”, a w 2006 r. dołączono do niej Kopalnię 
Piaskowca Kwarcowego „Piaskownica Zajączków” wraz z Oddziałem Przeróbki Piasku Syski. Kopalnia „Biała 
Góra” jest obecnie częścią niemieckiego koncernu „Quarzwerke” GmbH, posiadającego swoje zakłady 
wydobywcze w wielu krajach. Bliskość bazy surowcowej zadecydowała o uruchomieniu w 2010 r. w gminie 
Ujazd największej w Europie huty szkła płaskiego „Euroglas”. Ta najnowocześniejsza na naszym kontynencie 
huta szkła wytwarza szkło głównie na potrzeby budownictwa i motoryzacji. 

Spośród 21 złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej tylko dwie są eksploatowane – „Chełsty” 
(gmina Żarnów) oraz „Dąbrowa II” (gmina Tomaszów Mazowiecki), w przypadku 16 złóż zaniechano 
eksploatacji, 1 złoże jest rozpoznane szczegółowo, a złoża „Unewel-Wschód” (gmina Sławno) oraz „Mniszków” 
(gmina Mniszków) skreślono z bilansu kopalin w 2012 r. Złoże „Chełsty”, eksploatowane przez kopalnię 
„Glinkop”, dostarczało surowiec ilasty dla „Opoczna” sp. z o.o., wiodącego w Polsce producenta płytek 
ceramicznych. Jednak skala wydobycia surowca ze złoża „Chełsty” się zmniejsza z uwagi na niekorzystne 
warunki geologiczne (zbyt gruby nadkład), zwiększające koszty wydobycia. Znacznie lepiej dostępne złoża 
surowców ilastych znajdują się na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych reprezentowane są przez 2 złoża, które 
rozpoznano wstępnie – „Skrzynki-Małecz” (gmina Lubochnia) oraz „Zaosie-Bronisławów” (gmina Ujazd). 
 

Kamienie łamane i bloczne (piaskowiec) to grupa 32 złóż, wśród których 22 są eksploatowane stale 
bądź okresowo w rejonie miejscowości Dąbie, Pilichowice, Sielec, Tresta Wesoła, Żarnów (gmina Żarnów), 
Mroczków Gościnny, Kraszków (gmina Opoczno), 7 jest rozpoznanych szczegółowo w przypadku złóż „Dąbie I” 
i „Żarnów” (gmina Żarnów) zaniechano eksploatacji, a złoże „Kolonia Sławno” (gmina Sławno) skreślono 
z bilansu kopalin w 2012 r. 

Kamienie łamane i bloczne (wapień) reprezentuje jedyne złoże „Sławno” eksploatowane w rejonie 
miejscowości Owadów-Brzezinki przez firmę Nordkalk sp. z o.o. Firma ta jest częścią międzynarodowej 
korporacji posiadającej zakłady kamienia wapiennego w kilku krajach europejskich. Zakład w gminie Sławno 
produkuje mączki wapienne mające zastosowanie w: budownictwie, drogownictwie i rolnictwie. Kopalnia ta 
jest miejscem odkrycia unikatowego w skali światowej zespołu skamieniałości morskich i lądowych sprzed 148 
mln lat (późna jura). 

Wapienie i margle dla przemysłu cementowego reprezentowane są przez 2 złoża, które rozpoznano 
wstępnie) – „Mariampol-Stok” (gminy Mniszków, Paradyż) oraz „Mariampol-Stok I” (gmina Mniszków). 

Piaski i żwiry to najliczniejsza grupa wśród złóż zalegających w powiatach opoczyńskim i tomaszowskim. 
Na 62 złoża przypada 38 złóż eksploatowanych stale bądź okresowo, 18 złóż jest rozpoznanych szczegółowo, 
w przypadku 6 złóż – „Parczów”, „Sobień” (gmina Białaczów), „Irenów” (gmina Paradyż), „Piaski” (gmina Ujazd), 
„Rudnik” (gmina Będków) oraz „Stok” (gmina Mniszków) zaniechano eksploatacji. 
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Tabela 13 Złoża surowców dla przemysłu materiałów budowlanych i budownictwa w 2012 r. 

kopalina 
liczba złóż 

ogółem 
liczba złóż 

eksploatowanych 
zasoby 

geologiczne 
zasoby 

przemysłowe 
wydobycie 

gliny ceramiczne i gliny 
ogniotrwałe 

2 0 4 164 000 t 0 0 

chalcedonit 3 1 30 850 000 t 1 101 000 t 191 000 t 

piaski formierskie 11 2 123 233 000 t 15 440 000 t 949 000 t 

surowce szklarskie 11 5 505 774 890 t 130 922 020 t 1 323 540 t 

surowce ilaste ceramiki 
budowlanej 

21 2 10 653 000 m
3
 7 567 000 m

3
 33 000 m

3
 

piaski kwarcowe do produkcji 
betonów komórkowych 

2 0 4 430 840 m
3
 0 0 

kamienie łamane i bloczne 
(piaskowiec) 

32 22 5 754 000 t 1 086 000 t 21 000 t 

kamienie łamane i bloczne 
(wapień) 

1 1 10 649 000 t 1 277 000 t 279 000 t 

wapienie i margle dla 
przemysłu cementowego 

2 0 290 377 000 t 0 0 

piaski i żwiry 62 38 24 163 000 t 12 872 000 t 938 000 t 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce” według stanu na 31.12.2012 r. 
Państwowy Instytut Geologiczny 

Spośród 147 złóż kopalin zinwentaryzowanych na analizowanym obszarze w 2012 r. eksploatowanych 
było jedynie 71 złóż. Większość złóż posiada nadal znaczące zasoby przemysłowe, które mogą być 
eksploatowane zarówno na obecne potrzeby gospodarki, jak też stanowić zaplecze na przyszłość. 

Eksploatacja surowców stanowi istotne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, w tym przede 
wszystkim dla powierzchni ziemi, gleb oraz wód. Skala przekształceń jest związana z wielkością i technologią 
wydobycia. Najbardziej konfliktowa jest eksploatacja surowców zlokalizowanych w granicach obszarów 
chronionych, czy na terenach leśnych. Na analizowanym obszarze największa degradacja środowiska jest 
związana z eksploatacją piasków szklarskich i formierskich zlokalizowanych w rejonie Białej Góry i Grudzenia-
Lasu. Zagrożenia związane z eksploatacją mają charakter czasowy i są niwelowane w procesie rekultywacji. 
Efektem prowadzonych prac eksploatacyjnych, zwłaszcza w kierunku wodnym, są nowe, atrakcyjne tereny 
wykorzystywane do celów turystyczno-rekreacyjnych. 

 

3.3. Koncentracja przestrzenna podmiotów gospodarczych 

Jednym z kluczowych czynników decydujących o potencjalnej zdolności regionu do wytworzenia 
struktury klastrowej jest natężenie liczby podmiotów należących do określonej branży oraz instytucji 
wspierających, zlokalizowanych na badanym terenie. Zgodnie z uproszczoną definicją, proponowaną przez 
Doeringera i Terkla (1995)

9
 klastry są określane jako skoncentrowane geograficznie skupiska jednorodnych 

sektorowo przedsiębiorstw charakteryzujących się wysokim poziomem konkurencji oraz jednoczesnej 
kooperacji

10
. Porter (2001)

11
 określa klaster szerzej, oprócz geograficznej bliskości podmiotów gospodarczych 

                                                           
9
 Doeringer P., Tekla D., (1995), Business Strategy and cross-industry clusters, Economic Development Quarterly, Vol. 9, pp. 

225 – 237 
10

 Brodzicki T., Tamowicz P., (2008), Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii 
w ramach inicjatyw klastrowych, Ekspertyza na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji, Gdańsk-Radom, s. 3. [źródło: 

Spośród złóż zlokalizowanych na obszarze powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego duże 
znaczenie gospodarcze, z uwagi na skalę wydobycia i zasobność, teraz i w przyszłości mają: piaski szklarskie, 
piaski formierskie, kamienie łamane i bloczne (wapień), chalcedonit. Złoża glin ceramicznych i surowców 
ilastych wyczerpują się i tracą na znaczeniu. 

Kopalnie „Biała Góra” i „Grudzeń-Las” to jedni z czołowych pracodawców na obszarze analizowanych 
powiatów. Poza tym firmy te rozwijają się i przechodzą do eksploatacji kolejnych złóż piasków szklarskich 
i formierskich, które są najbogatsze i najlepszej jakości w kraju. Poza piaskiem, kopalnie te, jako produkt 
uboczny pozyskują glinkę koalinową, wykorzystywaną przez przedsiębiorstwa ceramiczne. Wydobywane 
przez te kopalnie surowce skalne trafiają do hut szkła i hut żelaza w całym kraju. Firmą o dużym potencjale 
rozwojowym, poszerzającą zakres swojej działalności, jest spółka „Nordkalk”, produkująca mączki 
wapienne. Kopalnia chalcedonitu w gminie Inowłódz jest jedyną tego typu kopalnią w kraju. 
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prowadzących działalność w ramach jednej branży, wskazuje również na konieczność występowania powiązań 
pomiędzy firmami, dostawcami, usługodawcami, podmiotami z sektorów pokrewnych, stowarzyszeń oraz 
zrzeszeń. Na przyczyny przestrzennej koncentracji działalności wskazywał Marshall (1920), który podkreślał 
znaczenie tzw. zlokalizowanych efektów zewnętrznych, w postaci dyfuzji wiedzy, lokalnej podaży kapitału 
ludzkiego, posiadającego wymagane umiejętności i kwalifikacje oraz sieci powiązań w ramach dużych rynków 
regionalnych. Z przestrzennej bliskości przemysłowych podmiotów gospodarczych, produkujących podobne 
dobra wynikają korzyści lokalizacji. Ogół działalności gospodarczej wpływa natomiast na występowanie tzw. 
korzyści skali

12
. Wyznacznikiem występowania realnego klastra wg Portera (2001) jest współwystępowanie 

ponadprzeciętnego stopnia koncentracji przestrzennej w regionie oraz udział w produkcji (krajowej) 
i w eksporcie produktu lub grupy produktowej. Przedmiotem niniejszego rozdziału jest ocena koncentracji 
populacji przedsiębiorstw należących do sektora zaawansowanych materiałów budowlanych, posiadającej 
kluczowe znaczenie powstania oraz funkcjonowania klastra.  

Ocenę stopnia koncentracji podmiotów gospodarczych przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszym 
elementem była analiza zróżnicowania przestrzennego wskaźników struktury oraz rozkładów przestrzennych 
wartości ilorazów lokacyjnych podmiotów gospodarczych należących do działów: pozostałe górnictwo 
i wydobywanie (dział B08, PKD 2007) oraz produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych (dział C23, PKD 2007).  

W drugim etapie analizy odniesiono się do poziomu koncentracji określonego za pomocą indeksu 
Giniego. Celem analizy było określenie ogólnego poziomu równomierności rozkładu liczby podmiotów 
gospodarczych należących do badanego sektora. Indeks Giniego przyjmuje wartości z zakresu [0-1]. Im wartość 
bliższa 1, tym poziom nierówności pomiędzy powiatami w udziale przedsiębiorstw sektora jest większy. 

Zróżnicowanie wartości ilorazu lokacyjnego wynika z dysproporcji pomiędzy powiatami a obszarem 
referencyjnym (poziomem krajowym oraz średnią dla powiatów należących do platformy) w wiekości udziału, 
podmiotów gospodarczych analizowanej branży w liczbie podmiotów przetwórstwa przemysłowego ogółem. 
Iloraz lokacyjny stanowi miarę względną, świadczącą o skali koncentracji, bez możliwości oceny miejsca 
zajmowanego przez podmioty przetwarzające niemetaliczne surowce mineralne, w strukturze przedsiębiorstw 
przemysłowych. W celu określenia znaczenia wyróżnionego działu w działalności przemysłowej interpretację 
wartości ilorazów lokacyjnych uzupełniono o wartości wskaźników struktury (udziału liczby przedsiębiorstw 
przetwarzających pozostałe surowce niemetaliczne w liczbie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego 
ogółem).  

W 2013 r. przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów niemetalicznych stanowiły 5,7% 
podmiotów przetwórstwa przemysłowego w kraju. Województwo łódzkie odnotowało wartość poniżej 
poziomu ogólnopolskiego – 5,0%, natomiast w województwie świętokrzyskim wartość wskaźnika wyniosła 
9,36%. Odnosząc się do wartości ilorazu lokacyjnego, należy wskazać, że powiat opoczyński odnotował 
dwukrotnie wyższy udział przedsiębiorstw wytwarzających materiały budowlane w porównaniu do poziomu 
krajowego (LQ=2,4). Udział podmiotów z badanej branży w liczbie przedsiębiorstw zajmujących się 
przetwórstwem przemysłowym wyniósł 13,7%, tym samym powiat zajął 15. lokatę pod względem wartości 
wskaźnika. W przypadku powiatu tomaszowskiego udział podmiotów branży budowlanej w liczbie 
przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego wyniósł 10,4% (1,9 raza więcej niż na poziomie kraju), co 
ulokowało powiat na 42. miejscu pod względem wartości wskaźnika. Najniższą lokatę (56. miejsce), spośród 
powiatów należących do obszaru platformy, osiągnął powiat konecki, w którym 9,4% podmiotów przetwórstwa 
przemysłowego stanowiły przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem pozostałych materiałów 
niemetalicznych (LQ=1,7). Analizując udział przedsiębiorstw produkcyjnych zarejestrowanych w powiatach 
platformy zaawansowanych materiałów budowlanych łącznie, wartość wskaźnika struktury dla podmiotów 
produkujących pozostałe materiały budowlane wyniosła 10,6% i była o 85% wyższa od poziomu krajowego 
(LQ=1,9). 

Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika wskazuje na wyraźną koncentrację powiatów o wysokim 
udziale podmiotów sektora materiałów budowlanych w liczbie przedsiębiorstw przetwórstwa przemyslowego. 
Spośród 380 powiatów w 32 (w tym w opoczyńskim, tomaszowskim oraz koncekim) udział liczby podmiotów 
produkcji materiałów budowlanych w liczbie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego dwukrotnie 

                                                                                                                                                                                     
https://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/79426B48-A8A9-4865-B28E-996FB30BBE39/52828/Ekspertyzainstrumentklastry.pdf, 
dostęp: 23.12.2014 r.] 
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 Ibidem, [za:] Porter M., (2001), Porter o konkurencji, PWN, Warszawa 
12

 Ibidem, [za:] Fujita M., Thisse J.-F. (2002), Economics of Agglomeration. Cities, Industrial Location and Regional Growth, 
Cambridge University Press, Cambridge 
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przewyższył poziom krajowy. Trzy pierwsze miejsca pod względem wartości wskaźnika zajęły powiaty jaworski 
(29,1%), świdnicki (27,9%) oraz średzki (22,2%) w województwie dolnośląskim. Ponad 1/5 podmiotów 
przemysłu przetwórczego zajmowała się produkcją materiałów budowlanych w powiecie szydłowieckim 
(21,4%) w woj. mazowieckim oraz dzierżoniowskim (20,4%) w woj. dolnośląskim.  

Mapa 18 Iloraz lokacyjny udziału podmiotów gospodarczych działu produkcji pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych (C23) w sekcji przetwórtswa przemysłowego (C) w 2013 r., Polska=1 

  

Mapa 19 Iloraz lokacyjny udziału podmiotów produkcji niemetalicznej (C23) w sekcji przetwórstwa przemysłowego, obszar 
badania=1 
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Na uwagę zasługuje wysoki udział analizowanych podmiotów w sektorze przemysłowym w powiatach 
woj. świętokrzyskiego, nie objętych obszarem badania możliwości powstania platformy zaawansowanych 
materiałów budowlanych. W powiatach kazimierskim oraz pińczowskim wartość wskaźnika wyniosła 
odpowiednio 18,6% (8. miejsce) oraz 15,1% (11. miejsce). Głównym czynnikiem decydującym o lokalizacji, 
a następnie koncentracji przedsiębiorstw należących do działu pozostałego górnictwa i wydobywania jest 
występowanie odpowiednio zasobnych złóż surowców

13
. Czynnikiem warunkującym wysoki udział 

przedsiębiorstw zajmujących się wydobywaniem pozostałych surowców mineralnych w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw sektora górniczego i wydobywczego jest struktura wielkości przedsiębiorstw oraz specyfika 
działalności, determinowana rodzajem wydobywanego surowca. 

 

Na poziomie kraju 78,8% przedsiębiorstw należących do sektora górnictwa i wydobywania (sekcja B PKD 
2007) prowadziło działalność związaną z pozyskiwaniem kamienia, piasku, gliny, minerałów dla przemysłu 
chemicznego, produkcji nawozów, torfu, soli oraz innych surowców, gdzie indziej niesklasyfikowanych (dział 
B08 PKD 2007). W woj. świętokrzyskim wartość wskaźnika wyniosła 85,81% (1,1 wartości dla Polski), natomiast 
w województwie łódzkim – 96,3% (1,2 wartości dla Polski).  

Na terenie powiatów tomaszowskiego, opoczyńskiego oraz koneckiego w 2013 r. łącznie było 
zarejestrowanych 45 przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie wydobywania pozostałych 
surowców mineralnych. Podmioty sektora wydobywczego i górniczego (B08) w powiatach tomaszowskim, 
opoczyńskim oraz koneckim charakteryzowały się mniejszym udziałem przedsiębiorstw wydobywających 
surowce do produkcji materiałów budowlanych. W powiecie opoczyńskim podmioty te stanowiły 96,3%, 
tomaszowskim – 94,1%, natomiast w koneckim 75,0%. 

Porównując zróżnicowanie powiatów w kraju pod względem udziału podmiotów wydobywających 
surowce mineralne, ze średnią wartością dla powiatów platformy, można wnioskować, iż korzystniejszą 
strukturą przedsiębiorstw wydobywczych charakteryzowały się powiaty województwa warmińsko-mazurskiego 
oraz podlaskiego, w przypadku których wskaźnik struktury był do 25% wyższy niż w przypadku powiatów 
objętych obszarem analizy. 

Mapa 20 Iloraz lokacyjny udziału podmiotów prowadzących działalnosć w ramach pozostałego górnictwa i wydobywania 
(B08) w liczbie podmiotów górnictwa i wydobywania (B) w 2013 r., Polska=1 
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 Należy zaznaczyć, że dane pozyskiwane z bazy REGON dotyczą miejsca rejestracji działalności, która nie musi pokrywać się 
z faktycznym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej 
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Mapa 21 Iloraz lokacyjny udziału podmiotów prowadzących działalność w ramach pozostałego górnictwa i wydobywania 
(B08) w liczbie podmiotów górnictwa i wydobywania (B), obszar badania=1 

 
Analizując zróżnicowanie przestrzenne udziału podmiotów gospodarczych zajmujących się 

wydobywaniem surowców mineralnych w liczbie podmiotów sektora górniczego i wydobywczego należy 
wnioskować o braku znaczącej koncentracji, która została odnotowana w przypadku przedsiębiorstw 
przetwórstwa przemyslowego.  

Jak wskazano wcześniej, podstawą funkcjonowania podmiotów zajmujących się wydobywaniem 
surowców do produkcji materiałów budowlanych wynika przede wszystkim z lokalizacji zasobów oraz wielkości 
złóż. Czynnikiem weryfikującym możliwość prowadzenia działalności jest jej opłacalność dyktowana przez 
wielkość popytu na surowce oraz kapitałochłonność nakładów. Pomimo unikalności zasobów, koszty ich 
wydobycia nie są wystarczająco konkurencyjne w stosunku do surowców importowanych. Ponadto przemysł 
wydobywczy należy do działalności podstawowej, generującej niski poziom wartości dodanej, przez co jego 
dochodowość wiąże się z wielkością wydobycia. W związku z czym pozyskiwanie surowców mineralnych 
prowadzone jest przez relatywnie małą liczbę podmiotów, koncentrujących większość wydobycia. Udział 
podmiotów zajmujących się wydobyciem surowców mineralnych jest porównywalny we wszystkich 
analizowanych powiatach, stąd brak wyraźnej koncentracji działalności.  

Zależność pomiędzy lokalizacją podmiotów wydobywczych i produkcyjnych 

Zgodnie z wyżej przedstawionymi definicjami, istotnym czynnikiem decydującym o możliwości 
powstania struktur klastrowych jest występowanie koncentracji przestrzennej nie tylko podmiotów 
produkcyjnych, ale również przedsiębiorstw (dostawców czynników produkcji oraz odbiorców wytworzonych 
dóbr), instytucji i organizacji tworzących sieć powiązań kooperacyjnych i konkurencyjnych. W celu 
zidentyfikowania powiatów wyróżniających się pod względem korzystnej struktury zarówno pod względem 
lokalizacji dostawców surowców do produkcji, jak i podmiotów gospodarczych wytwarzających materiały 
budowlane, analizie poddano występowanie zależności pomiędzy wartościami wysokich i niskich udziałów (1) 
liczby podmiotów z działu pozostałego wydobywania i górnictwa w liczbie podmiotów sekcji górnictwo 
i wydobywanie (oś 0X) oraz (2) liczby podmiotów z działu produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych 
surowców niemetalicznych w liczbie podmiotów sekcji przetwórstwa przemysłowego (oś 0Y).  

Porównując rozmieszczenie powiatów na wykresie należy wskazać, że relatywnie najwyższym 
potencjałem rozwoju powiązań kooperacyjnych charakteryzowały się powiaty, w których udział podmiotów 
wydobywających surowce do produkcji materiałów budowlanych był większy od 70% oraz udział liczby 
podmiotów produkujących pozostałe wyroby z surowców niemetalicznych większy od 20%. Największa liczba 
powiatów, do których należą również powiaty opoczyński, tomaszowski oraz konecki, charakteryzowała się 



 

46 

względnie niskim udziałem producentów materiałów budowlanych w sekcji przetwórstwa przemysłowego, przy 
jednoczesnej dominacji przedsiębiorstw wydobywających surowce mineralne w relacji do podmiotów sektora 
górniczego i wydobywczego. W przypadku powiatów, w których podmioty wydobywające surowce do produkcji 
materiałów stanowiły mniej niż 70%, udział producentów materiałów budowlanych był mniejszy od 20%.  

Rysunek 17 Zależności pomiędzy udziałem dostawców surowców (dział B08) w liczbie przedsiębiorstw sektora górniczego 
i wydobywczego (sekcja B) oraz udziałem producentów materiałów budowlanych (dział C23) w liczbie podmiotów 
przemysłu przetwórczego (sekcja C), na poziomie powiatów w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Wyjaśnieniem występującej zależności jest fakt, iż niższy udział podmiotów wydobywających surowce 
mineralne na potrzeby sektora budowlanego, produkcji chemicznej oraz nawozów świadczy jednocześnie 
o występowaniu przedsiębiorstw wydobywających węgiel kamienny, brunatny, rudy żelaza lub metali 
nieżelaznych, ropę naftową lub gaz ziemny. Biorąc pod uwagę wielkości przedsiębiorstw oraz specyfikę 
działalności posiadają one duże znaczenie gospodarcze dla powiatów

14
. Decydują one również o rodzaju 

działalności związanej z przetwórstwem przemysłowym, lub innymi rodzajami działalności opartymi na 
przemyśle wydobywczym wymienionych surowców (np. handel, przemysł metalurgiczny, rafineryjny). Pomimo 
relatywnie wysokiego udziału przedsiębiorstw wydobywających surowce mineralne w postaci np. piasku, żwiru, 
kamienia, funkcjonowanie większej liczby podmiotów zajmujących się przetwarzaniem wskazanych materiałów 
mogło nie być wystarczająco opłacalne. 

Indeks Giniego 

W 2013 r. połowa wszystkich podmiotów należących do działu pozostałego górnictwa i wydobywania 
kraju, była zarejestrowana w 70 powiatach. W powiecie opoczyńskim zarejestrowanych było 0,8% powiatów 
sektora w kraju (20. miejsce). Powiat tomaszowski uplasował się na 49. pozycji, odnotowując wartość 
wskaźnika na poziomie 0,46%. Zaledwie 0,1% podmiotów prowadzących działalność w ramach pozostałego 
górnictwa i wydobywania Polski, pochodziła z terenu powiatu koneckiego (298. pozycja).  

Jak wcześniej wskazywano, powiatem o najwyższej liczbie podmiotów sekcji było m. Warszawa (171 
podmiotów – 4,9% liczby przedsiębiorstw działu B08 PKD 2007). Trzykrotnie mniejszym udziałem w liczbie 
podmiotów wyróżniały się powiaty m. Wrocław (1,8%), Poznań (1,7%) oraz Kraków (1,5%). Zaledwie w 75 
powiatach o największej liczbie zarejestrowanych podmiotów produkcji materiałów budowlanych skupia się 
50% wszystkich (20 994) jednostek gospodarczych prowadzących działalność w branży w kraju. W powiecie 
tomaszowskim w 2013 r. funkcjonowało 126 podmiotów, co stanowiło 0,6% liczby podmiotów działu C23 
Polski, i pozwoliło na zajęcie 20. pozycji wśród powiatów o największym udziale jednostek gospodarczych 
branży w Polsce. Powiat konecki (koncentrujący 0,4% podmiotów branży) uplasował się na 55. pozycji (razem 

                                                           
14

 Pod warunkiem, że miejsce rejestracji podmiotu gospodarczego jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności 
gospodarczej. Według danych REGON, w 2013 r. w powiecie m. Warszawa zarejestrowanych było 26 podmiotów działu B05 
– wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego 

jaworski 
świdnicki 

średzki 

szydłowiecki 
dzierżoniowski 

opoczyński 

tomaszowski 

konecki 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

p
ro

d
u

kc
ja

 [
%

] 

górnictwo i wydobywanie [%] 



 

47 

z powiatem ostrowskim – woj. wielkopolskie, m. Rzeszów) natomiast powiat opoczyński znalazł się na 97. 
miejscu (ex aequo z powiatem tarnogórskim – woj. śląskie, m. Zielona Góra). 

Powiatami dominującymi pod względem udziału podmiotów w strukturze krajowej był (1) powiat 
m. Warszawa (3,9% – 823 podmioty), (2) powiat świdnicki (2,8% – 598 podmiotów), (3) powiat m. Kraków (2,2% 
– 493 podmioty), (4) m. Wrocław (1,6% – 338 podmiotów) oraz (5) m. Łódź (1,6% – 334 podmioty).  

Rysunek 18 przedstawia wartości indeksu Giniego w latach 2009-2013. O średnim poziomie dysproporcji 
w rozkładzie liczby podmiotów w powiatach świadczą wartości indeksu z przedziału 0,2-0,6. Zarówno na 
poziomie sekcji górnictwa i wydobywania, jak i przetwórstwa przemysłowego podmioty nie wykazywały 
wysokiej skłonności do koncentracji. Uwagę zwracają relatywnie wyższe wartości wskaźników dla roku 2013. 
W przypadku pozostałego górnictwa i wydobywania (B08) dysproporcje te mogą być efektem dekoniunktury 
gospodarczej, która w największym stopniu dotknęła powiaty najsłabsze pod względem ekonomicznym. Istnieje 
średnia dodatnia zależność pomiędzy liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wydobywających 
surowce mineralne w 2009 r. a ich przyrostem w 2013 r. w relacji do 2009 r. oraz słaba w przypadku sektora 
przedsiębiorstw działu C23. Oznacza to, że liczba podmiotów w okresie początkowym determinowała większe 
wartości przyrostów podmiotów. Tendencje te wskazują na postępujący proces kumulacji rejestrowania 
podmiotów gospodarczych w wybranych lokalizacjach. Największy przyrost podmiotów zarejestrowanych 
w sektorze wydobywczym wystąpił w powiecie m. Warszawa, w którym liczba zarejestrowanych (nie faktycznie 
działających) podmiotów wzrosła o 96,6% (z 87 w 2009 r. do 171 w 2013 r.).  

Rysunek 18 Wartości indeksu Giniego w latach 2009-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że przedstawione wyniki analiz ograniczają się jedynie do 
liczby podmiotów zarejestrowanych na terenie powiatów w wybranych działach klasyfikacji działalności 
gospodarczej. Ze względu na brak dostępności danych o liczbie osób pracujących oraz wartości wytwarzanej 
i eksportowanej produkcji, brak możliwości odniesienia się do znaczenia podmiotów w generowaniu popytu 
na kapitał ludzki oraz wzrostu gospodarczego powiatów. Trudno ocenić, czy wysoka liczba podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność w badanych działach przekłada się również na wysoki udział 
w liczbie pracujących w powiatach. 

Rozkład przestrzenny wskaźników struktury podmiotów produkujących wyroby z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych na obszarze powiatu opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz koneckiego 
wskazuje na relatywnie wysokie znaczenie branży w populacji jednostek gospodarczych powiatów ogółem. 
Wysoka koncentracja na poziomie lokalnym (w badanych powiatach) nie przekłada się na siłę koncentracji na 
poziomie kraju (udziałach liczby przedsiębiorstw w powiatach, w relacji do poziomu krajowego).  
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Na analizowanym obszarze zauważalna jest koncentracja podmiotów zajmujących się produkcją 
wyrobów niemetalicznych (C23), wyższa blisko dwukrotnie od poziomu krajowego. Szczególnie wysoka 
koncentracja podmiotów tego działu widoczna jest w pozostałych powiatach województwa 
świętokrzyskiego, nie objętych obszarem badania możliwości powstania platformy zaawansowanych 
materiałów budowlanych. Natomiast w przypadku podmiotów pozostałego górnictwa i wydobywania (B08) 
koncentracja podmiotów na tym obszarze jest zdecydowanie mniej widoczna. 

Powiaty tworzące analizowany obszar nie charakteryzują się wysokim poziomem potencjału rozwoju 
powiązań kooperacyjnych pomiędzy podmiotami wydobywającymi surowce do produkcji materiałów 
budowlanych a podmiotami je przetwarzającymi. Sytuacja ta jednak nie wyklucza możliwości powstania 
struktur klastrowych. 
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3.4. Specjalizacja w sektorze przetwórstwa produkcji15 

Iloraz lokacyjny 

Pod pojęciem specjalizacji regionu należy rozumieć dominację określonej branży działalności w wielkości 
wytwarzanej produkcji, liczbie osób zatrudnionych lub liczbie wszystkich przedsiębiorstw zlokalizowanych na 
analizowanym obszarze. Biorąc pod uwagę cel badania, analizą objęto strukturę przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w ramach przetwórstwa przemysłowego. Występowanie specjalizacji regionu pod względem udziału 
przedsiębiorstw zajmujących się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 
daje możliwość wnioskowania o występowaniu korzystnej struktury gospodarczej powiatów, sprzyjających 
dalszemu rozwojowi sektora. Przystępując do analizy specjalizacji powiatów, należy wskazać na zasadniczą 
różnicę występującą pomiędzy koncentracją a specjalizacją. Wnioskowanie o koncentracji odnosi się do 
porównań jednostek przestrzennych, pod względem natężenia występowania danego zjawiska. Na jej 
podstawie nie można stwierdzić, czy pomimo wysokiego poziomu udziału sektora, stanowi on ważny element 
w strukturze gospodarczej danej jednostki. Analiza ta nie odnosi się do innych sektorów działalności, które 
mogą pełnić znacznie większą rolę w generowaniu podmiotów gospodarczych, miejsc pracy lub dochodów 
regionu. Zadaniem analizy specjalizacji jest określenie, które z objętych badaniem rodzajów działalności 
posiadają nadrzędne znaczenie w strukturze gospodarczej regionu. W przeciwieństwie do analizy koncentracji, 
przedmiot porównań stanowią wartości wskaźników według kategorii profilu działalności (działów PKD 2007).  

Rysunek 19 Struktura podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON według sektorów gospodarki (PKD 2007) 
w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Nagromadzenie (koncentracja) podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w ramach działów 
C23 oraz B08 oraz ich znaczący udział w strukturze działalności gospodarczej (specjalizacja) może stanowić 
o występowaniu potencjalnej struktury klastrowej w zakresie produkcji zaawansowanych materiałów 
budowlanych.  

W 2013 r. przetwórstwo przemysłowe zajmowało odpowiednio drugie miejsce w powiecie 
tomaszowskim oraz województwie łódzkim pod względem udziału w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych. 
Zarówno w powiatach koneckim i opoczyńskim, jak i całym woj. świętokrzyskim sekcja przetwórstwa osiągnęła 
trzecie miejsce. Dominującą część podmiotów – blisko jedną trzecią, stanowiły przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność handlową. Na poziomie krajowym przetwórstwo przemysłowe ustąpiło miejsca sekcji M – 
działalności profesjonalnej, naukowej, technicznej, zajmując 4. miejsce pod względem udziału w liczbie 
podmiotów gospodarczych. Relatywnie wysoki udział podmiotów prowadzących działalność w ramach 
przetwórstwa przemysłowego odnotowano w powiecie koneckim (14,2%) a przemysłu wydobywczego 
w powiecie opoczyńskim (0,6%), co świadczy o dużym znaczeniu podmiotów dla gospodarki powiatów. 

                                                           
15

 Specjalizacja regionalna wyraża się poprzez porównanie struktury gospodarczej danego regionu do przyjętej struktury 
pozostałych regionów. O wysokiej specjalizacji regionalnej można mówić, gdy region ma odmienną strukturę branżową od 
przeciętnej dla pozostałych regionów, źródło: Przegląd regionalny nr 2, Doświadczenia i szanse regionów, MRR, 
Departament Koordynacji Programów Regionalnych Warszawa, wrzesień 2008, s. 31 
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Tabela 14 zawiera wskaźniki struktury podmiotów według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 r. 
Najniższe wartości wskaźników dla poszczególnych sekcji (w wierszach) oznaczone są kolorem niebieskim, 
najwyższe kolorem czerwonym.  

Tabela 14 Struktura podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON według sekcji* PKD 2007 w 2013 r. 

Sekcje POLSKA ŁÓDZKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE 
Powiaty 

konecki opoczyński tomaszowski 

A 2,2% 2,0% 1,8% 2,4% 2,5% 3,0% 

B 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 0,2% 

C 9,0% 11,9% 9,2% 14,2% 10,0% 13,2% 

D 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 

E 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4% 0,7% 

F 11,7% 10,3% 13,2% 15,3% 13,7% 11,6% 

G 26,4% 29,0% 31,7% 32,1% 32,2% 29,5% 

H 6,2% 6,1% 6,5% 4,3% 4,5% 6,0% 

I 3,1% 2,5% 2,7% 2,4% 2,3% 2,7% 

J 2,9% 2,4% 1,9% 1,1% 1,3% 1,6% 

K 3,2% 3,2% 3,0% 2,1% 2,7% 2,8% 

L 5,4% 3,6% 2,8% 1,9% 3,0% 2,5% 

M 9,1% 8,2% 7,1% 5,0% 5,7% 5,7% 

N 2,7% 2,3% 1,9% 2,0% 1,1% 2,4% 

O 0,7% 0,9% 1,2% 1,5% 2,0% 0,9% 

P 3,6% 3,6% 3,7% 3,7% 5,1% 3,6% 

Q 5,2% 5,3% 4,8% 4,3% 4,3% 4,8% 

R 1,8% 1,7% 1,56% 1,3% 2,6% 1,9% 

S i T 6,2% 6,4% 6,4% 6,0% 6,0% 6,6% 

Sekcje PKD: A – rolnictwo, leśnictwo, chów i hodowla zwierząt, B – górnictwo i wydobywanie, C – przetwórstwo 
przemysłowe, D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych, E – dostawy wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją, F – budownictwo, G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle, H – transport i gospodarka magazynowa, I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi, J – informacja i komunikacja, K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L- działalność związana 
z obsługą rynku nieruchomości, M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca, O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne, P – edukacja, Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R – działalność związana z kulturą, rozrywka i rekreacją, 
S – pozostała działalność usługowa, T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby 
i świadczące usługi na potrzeby własne, U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 
* Ze względu na niską wartość wskaźnika (poniżej 0,01%) w zestawieniu pominięto sekcję U – organizacje i zespoły 
eksterytorialne 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL), 2013 

Badanie struktury przedsiębiorstw sektora przemysłu przetwórczego (sekcja C, PKD 2007) oraz 
górnictwa i wydobywania (sekcja B, PKD 2007) w podziale na działy, obejmowało podmioty zarejestrowane na 
terenie trzech wyróżnionych powiatów. Ocenę stopnia specjalizacji powiatów objętych badaniem na tle 
pozostałych powiatów Polski, przeprowadzono w oparciu o wartości ilorazu lokacyjnego

16
 wyznaczone dla 

liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, prowadzących działalność według działów 
w ramach sekcji górnictwa i wydobywania oraz przetwórstwa przemysłowego. Za obszar referencyjny analizy 
(obszar odniesienia) obrano poziom krajowy. 

Rozkład wartości ilorazu lokacyjnego liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych według działów 
sekcji górnictwo i wydobywanie (Tabela 15), potwierdza specjalizację obszaru wyznaczonego jako potencjalną 
lokalizację platformy zaawansowanych materiałów budowlanych. Udział podmiotów górnictwa i wydobywania 
na terenie powiatów w 2013 r. był wyższy od poziomu krajowego o 19%. Identyczną wartość osiągnął również 

                                                           
16

 Metoda wyznaczania wartości ilorazu lokacyjnego została przedstawiona w 3.2.4. Koncentracja przestrzenna podmiotów 
gospodarczych 
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powiat tomaszowski. Powiatem wyróżniającym się pod względem poziomu specjalizacji podmiotów 
gospodarczych w dziale pozostałego górnictwa i wydobywania, był powiat opoczyński. Ważnym czynnikiem, 
który może istotnie przyczynić się do rozwoju platformy jest wysoka specjalizacja powiatu koneckiego 
w zakresie liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową wspomagającą 
górnictwo i wydobywanie. Udział przedsiębiorstw działalności usługowej w strukturze gospodarczej sektora 
górnictwa i wydobywania w powiecie wyniósł 172% poziomu krajowego. Brak jest specjalizacji powiatu 
w zakresie działalności związanej z wydobywaniem surowców mineralnych (B08). 

Tabela 15. Iloraz lokacyjny liczby podmiotów z sekcji górnictwa i wydobywania (B), zarejestrowanych w REGON w 2013 r. 
Polska=1 

Dział PKD 2007 sekcji górnictwo i 
wydobywanie (B) 

PLATFORMA* 
ŁÓDZKIE 

i ŚWIĘTOKRZYSKIE 
Powiat 
konecki 

Powiat 
opoczyński 

Powiat 
tomaszowski 

05 
Wydobywanie węgla 
brunatnego i węgla 
kamiennego 

0,8 0,3 0,0 0,0 2,1 

06 
Górnictwo ropy naftowej 
i gazu ziemnego 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

07 Górnictwo rud metali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 
Pozostałe górnictwo 
i wydobywanie 

1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 

09 
Działalność usługowa 
wspomagająca górnictwo 
i wydobywanie 

0,3 0,4 1,7 0,3 0,0 

Legenda 

 0,0 -1,0  1,00 – 1,25  1,25 – 2,00  2,00 i więcej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL), 2013. 
* Łączna wartość obliczona dla sumy podmiotów zarejestrowanych na terenie trzech powiatów: koneckiego, opoczyńskiego 
i tomaszowskiego 

Na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom specjalizacji powiatu tomaszowskiego w zakresie liczby 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych zajmujących się wydobywaniem węgla brunatnego i węgla 
kamiennego. W 2013 r. w powiecie tomaszowskim zostało zarejestrowane jedno przedsiębiorstwo, co 
przyczyniło się do osiągnięcia przez ten powiat wysokiej wartości wskaźnika ilorazu lokacyjnego. Kwestią 
wymagającą weryfikacji pozostaje poprawność przypisania podmiotu gospodarczego do działu B05 
(wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego). 

Porównując wartości ilorazu lokacyjnego dla działów sekcji przetwórstwa przemysłowego należy 
wnioskować, że na terenie trzech powiatów (oznaczonych jako miejsce lokalizacji platformy zaawansowanych 
materiałów budowlanych) produkcja wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych stanowi drugą co do 
liczby przedsiębiorstw specjalizację gospodarczą obszaru, ustępując miejsca przemysłowi metalowemu. Dużą 
rolę w strukturze przemysłu powiatów, w porównaniu do poziomu ogólnopolskiego odgrywa również 
produkcja wyrobów z drewna i korka, a także przemysł odzieżowy. Obszar województw łódzkiego 
i świętokrzyskiego na tle ogólnopolskim wyróżnia się pod względem specjalizacji w zakresie produkcji wyrobów 
tekstylnych oraz odzieżowych. Jedynie w przypadku powiatu opoczyńskiego produkcja wyrobów mineralnych 
z surowców niemetalicznych stanowi dominującą specjalizację przedsiębiorstw przemysłowych. Udział 
podmiotów jest o 139% wyższy od poziomu krajowego. Powiat konecki wyróżnia się czterokrotnie wyższym od 
poziomu krajowego udziałem producentów metali. Produkcja wyrobów mineralnych w powiecie koneckim 
zajmuje 4. miejsce pod względem poziomu specjalizacji przedsiębiorstw. W powiecie tomaszowskim działalność 
ta zajęła trzecią pozycję, ustępując miejsca przemysłowi odzieżowemu oraz samochodowemu. 

Tabela 16. Iloraz lokacyjny liczby podmiotów z sekcji przetwórstwa przemysłowego(C), zarejestrowanych w REGON 
w 2013 r. Polska=1 

Dział PKD 2007 sekcji 
przetwórstwa przemysłowego (C) 

PLATFORMA 
ŁÓDZKIE 

i ŚWIĘTOKRZYSKIE 
Powiat 
konecki 

Powiat 
opoczyński 

Powiat 
tomaszowski 

10 Artykuły spożywcze 1,2 1,0 1,0 1,2 1,4 

11 Napoje 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 

12 Wyroby tytoniowe 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 

13 Wyroby tekstylne 1,2 2,2 0,7 1,2 1,6 

14 Odzież 1,3 2,4 0,7 0,9 1,9 

15 Skóry i wyroby ze skóry 0,4 0,7 0,2 0,2 0,6 
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16 Wyroby z drewna i korka 1,6 0,8 2,1 1,9 1,0 

17 Papier wyroby z papieru 0,9 1,0 0,4 1,3 1,2 

18 
Poligrafia, reprodukcja 
nośników informacji 

0,5 0,7 0,4 0,3 0,6 

19 
Koks i produkty rafinacji 
ropy 

0,4 0,5 0,0 0,0 0,7 

20 
Chemikalia i wyroby 
chemiczne 

0,7 1,0 0,6 0,2 1,1 

21 
Substancje farmaceutyczne 
i leki 

0,2 1,0 0,0 0,0 0,4 

22 Guma i tworzywa sztuczne 0,8 0,9 0,5 0,6 1,2 

23 
Wyroby z mineralnych 
surowców niemetalicznych 

1,9 1,1 1,7 2,4 1,8 

24 Metale 1,9 0,9 4,2 1,4 0,4 

25 Metalowe wyroby gotowe 1,1 0,8 1,5 1,4 0,6 

26 
Komputery, wyroby 
elektroniczne i optyczne 

0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 

27 Urządzenia elektryczne 0,7 0,8 0,3 0,8 0,9 

28 
Maszyny i urządzenia 
niesklasyfikowane 

1,1 1,0 2,1 0,5 0,5 

29 
Pojazdy samochodowe, 
przyczepy i naczepy 

1,1 0,9 0,3 0,6 1,9 

30 
Pozostały sprzęt 
transportowy 

0,6 0,3 0,4 0,7 0,8 

31 Meble 0,9 0,9 0,6 0,7 1,1 

32 
Produkcja wyrobów 
pozostałych 

0,8 0,9 0,6 0,7 0,9 

33 
Naprawa, konserwacja 
i instalowanie maszyn 
i urządzeń 

0,4 0,7 0,5 0,3 0,4 

Legenda 

 0,0 -1,0  1,00 – 1,25  1,25 – 2,00  2,00 i więcej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL), 2013. 
* Łączna wartość obliczona dla sumy podmiotów zarejestrowanych na terenie trzech powiatów: koneckiego, opoczyńskiego 
i tomaszowskiego 

Jedną z istotnych kwestii związanych z potencjałem rozwoju branży charakteryzowanej jako specjalizacja 
obszaru badania, stanowi określenie jej znaczenia na poziomie krajowym. W celu zidentyfikowania zależności 
posłużono się wartością korelacji liniowej (współczynnik Pearsona) pomiędzy (1) wartością udziałów 
podmiotów działu B08 oraz C23 w liczbie podmiotów (odpowiednio) sekcji B i C oraz (2) udziałem podmiotów 
z wymienionych działów z określonego powiatu w liczbie podmiotów działu w Polsce. Wyniki analizy pozwolą 
na zidentyfikowanie powiatów w kraju charakteryzujących się relatywnie wysokim udziałem podmiotów 
analizowanej branży w ich strukturze gospodarczej, jak i wyróżniających się pod względem udziału liczby 
podmiotów branży w skali kraju.  

Na poziomie ogólnokrajowym istnieje słaba zależność korelacyjna (19,8) pomiędzy udziałem podmiotów 
produkcji wyrobów mineralnych w liczbie przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego a udziałem podmiotów 
działu produkcji materiałów budowlanych w liczbie podmiotów tego działu w liczbie podmiotów w kraju. Należy 
wnioskować, że specjalizacja powiatów pod względem występowania przedsiębiorstw wytwarzających 
materiały budowlane przyczynia się do większego znaczenia powiatu pod kątem koncentracji przedsiębiorstw w 
porównaniu do pozostałych powiatów. Do powiatów, w których wysoki poziom koncentracji podmiotów 
wytwarzających materiały budowlane nie wiąże się ze specjalizacją przemysłu należy m. Warszawa, powiat 
świdnicki, m. Kraków, m. Wrocław, m. Łódź, m. Poznań oraz powiat dzierżoniowski. W przypadku przemysłu 
wydobywczego zależność pomiędzy specjalizacją a koncentracją była niewielka. 
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Rysunek 20 Zależność pomiędzy udziałem podmiotów 
gospodarczych działu C23 w liczbie podmiotów w powiatach w sekcji 
(oś Y) oraz liczbie podmiotów branży ogółem w kraju (oś X) w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL (GUS), 2013 

Rysunek 21 Zależność pomiędzy udziałem podmiotów 
gospodarczych działu B08 w liczbie podmiotów w powiatach w sekcji 
(oś Y) oraz liczbie podmiotów branży ogółem w kraju (oś X) w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL (GUS), 2013 
 

 

3.5. Kondycja ekonomiczna podmiotów gospodarczych 

Globalny kryzys gospodarczy i finansowy z 2009 r., w tym dekoniunktura w sektorze budowlanym, 
przyczyniły się do stagnacji na rynku płytek ceramicznych i szkła budowlanego oraz innych materiałów 
wykorzystywanych w budownictwie. Druga faza kryzysu miała miejsce w latach 2012-2013. Spadek produkcji 
sprzedanej w dziale C23 w 2009 r. w województwie łódzkim wyniósł aż 8,3% w porównaniu z rokiem 
poprzednim. W 2010 r. produkcja wyrobów mineralnych z pozostałych surowców niemetalicznych (C23) 
ponownie wzrosła, ale w kolejnych latach powtórnie spadała uzyskując w 2012 r. 95,9% stanu z 2011 r. (zob. 
Rysunek 22). Na koniec 2013 r. dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w dziale C23 wyniosła 100,8%

17
 

w porównaniu z 2012 r. Sytuację sektora produkcji materiałów budowlanych w Polsce pogarsza także silna 
konkurencja ze strony Chin i innych krajów pozaeuropejskich. Istniejące w kraju firmy branży ceramicznej 
posiadają nie wykorzystane moce produkcyjne, ale ograniczeniem jest popyt krajowy, który obecnie nie rośnie. 
Jednocześnie sytuacja polityczna w Rosji i na Ukrainie może stać się barierą dla eksportu na rynki wschodnie. 
W powiatach opoczyńskim i tomaszowskim, w których wytwarza się ok. 40% produkcji sprzedanej działu C23 
regionu łódzkiego, te wahania koniunkturalne są wyraźnie widoczne. 

Począwszy od okresu transformacji aż do 2008 r. branża płytek ceramicznych rozwijała się bardzo 
dynamicznie. Powstawały nowe zakłady, a wysoki popyt wewnętrzny wynikał z rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego oraz korzystnych rozwiązań podatkowych. Charakterystyczne jest to, że zakłady z tej branży są 
firmami z polskim kapitałem. Pierwszym była „Ceramika Paradyż” utworzona w 1989 r., która z czasem stała się 
największym konkurentem „Opoczna”. Jej właściciele planują wybudowanie kolejnego, piątego w Grupie 
Paradyż, zakładu produkcyjnego w gminie Sławno. 
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 Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w grudniu 2013 r., Urząd Statystyczny w Łodzi 
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Udział podmiotów działu C23 w liczbie podmiotów sekcji C 
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Udział podmiotów działu B08 w liczbie podmiotów sekcji B 

Na omawianym obszarze dobrze widoczna jest specjalizacja w zakresie górnictwa i wydobywania. 
Powiaty opoczyński i tomaszowski przewyższają poziom krajowy w zakresie działu B08, zaś konecki – 
działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie (B09).  

W przypadku działu C23 specjalizacja 3 powiatów jest jeszcze bardziej zauważalna i ustępuje miejsca 
tylko przemysłowi metalowemu. Najwyższą specjalizacją w tym zakresie charakteryzuje się powiat 
opoczyński, gdzie udział podmiotów zajmujących się produkcją wyrobów z mineralnych surowców 
niemetalicznych jest aż o 139% wyższy od poziomu krajowego. 
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Rysunek 22 Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu woj. łódzkiego w latach 2008-2012 w % [ceny stałe] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zakłady Płytek Ceramicznych „Opoczno”, w czasach PRL jedyna firma w branży, w ciągu ponad 
dwudziestu lat gospodarki wolnorynkowej bardzo się przeobraziły, zarówno technologicznie, jak i pod 
względem organizacyjnym i własnościowym. W 2008 r. „Opoczno” weszło w skład Grupy Kapitałowej „Cersanit” 
z/s w Kielcach, którą w 2012 r. przekształcono w Grupę Kapitałową „Rovese”. „Rovese” jest spółką notowaną 
na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przedmiotem podstawowej działalności Grupy „Rovese” jest produkcja 
i dystrybucja wyrobów i wyposażenia łazienek (ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, kabiny prysznicowe, 
wanny i brodziki akrylowe, meble łazienkowe). Płytki ceramiczne są kluczową kategorią produktową grupy 
„Rovese”, gdyż stanowią aż 80% jej obrotów. W Polsce poza Opocznem produkowane są jeszcze w Wałbrzychu. 
Na rynku polskim udział płytek producentów wchodzących w skład Grupy „Rovese” stanowi ok. 25%. Grupa 
posiada zakłady produkcyjne w Polsce i zagranicą: w Rosji, Rumunii i na Ukrainie oraz w Niemczech. Dla 
koncernu najbardziej dochodowy i perspektywiczny jest rynek rosyjski. Ostatnio zapadła decyzja o budowie 
centrum magazynowo-logistycznego dystrybucji wszystkich wyrobów „Rovese” w Opocznie. Podobnym 
udziałem w polskim rynku może pochwalić się Ceramika Paradyż. Ostatnim z „wielkiej trójki” jest Ceramika 
Tubądzin, prowadząca swoją działalność na terenie województwa łódzkiego, ale poza obszarem niniejszej 
analizy.  

Grupy kapitałowe, takie jak Paradyż czy Rovese, prowadzą produkcję pełnego asortymentu płytek oraz 
listw wykończeniowych i szklanych dekorów, natomiast firmy skoncentrowane w powiecie koneckim są 
wyspecjalizowane w produkcji poszczególnych rodzajów płytek i ich komponentów. Dotyczy to firm skupionych 
wokół Ceramiki „Nowa Gala” i Ceramiki Końskie. Te firmy z Końskich ściśle ze sobą współpracują, prowadzą 
wspólną politykę zakupową, co pozwala im zaoszczędzić na kosztach zakupu surowców i energii, bowiem 
branża ceramiczna należy do branż energochłonnych (chodzi tu przede wszystkim o gaz ziemny zużywany do 
wypalania płytek). Poza tym prowadzą wspólną politykę sprzedażową wykorzystując te same kanały 
dystrybucji. Można powiedzieć, że jest to nieformalny klaster. Kilkuprocentowy udział w rynku ma jeszcze 
zlokalizowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” w Mniszkowie firma „Nova Ceramica”, która 
produkuje wyroby pod znaną wcześniej marką „Cerrol”. Na analizowanym obszarze funkcjonują również firmy 
zaopatrujące zakłady płytkarskie we: fryty, emalie, szkliwa. Są to przedsiębiorstwa z udziałem kapitału 
zagranicznego (włoskiego i hiszpańskiego): „QuimiCer” Polska sp. z o. o. oraz „Verticeramici” sp. z o. o. Na 
uwagę zasługują także firmy kooperujące z największymi potentatami na rynku, wykonujące galanterię 
ceramiczną, ozdoby na dostarczonych płytkach, a także listwy, dekory szklane i ceramiczne. Są to „Cer-Art 
Studio” oraz „Alfa-Cer”, która wypuszcza wyroby na rynek pod własna marką. Polskie firmy płytkarskie ciągle 
inwestują w: nowe linie technologiczne, nowatorskie technologie produkcji, w tym technologie druku 
cyfrowego płytek, park maszynowy, serwis, zaplecze logistyczno-magazynowe

18
 i należą do 

najnowocześniejszych w Europie. Wzornictwo i jakość produkcji tych przedsiębiorstw w niczym nie ustępuje 
czołowym producentom we Włoszech i Hiszpanii. Płytki gresowe produkowane przez polskie firmy stosowane 
na zewnątrz są lepszej jakości od płytek zagranicznych, gdyż dostosowane są do warunków klimatycznych 
Polski. Należy podkreślić, że zakłady produkcyjne płytek ceramicznych są obecnie tak zautomatyzowane, że 
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 W Opocznie powstaje Centrum Obsługi Biznesowej „Caolin”. Będzie to centrum logistyczne, w którym po uruchomieniu 
w 2015 r. pracę znajdzie ok. 150 osób (źródło: „Dziennik łódzki” z dn. 7.04.2015r.) 

105,4 

100,3 

115,2 
114,1 

107,1 

106,0 

91,7 

139,3 
115,1 

95,9 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.

C C 23



 

54 

potrzebują niewielu pracowników. Wyroby ceramiczne transportowane są głównie transportem 
samochodowym, co stanowi duże obciążenie dla lokalnej sieci drogowej. 

Mapa 22 Rozmieszczenie przedsiębiorstw z działów PKD 08 i 23 w powiatach tomaszowskim i opoczyńskim 

 
Kryzys gospodarczy i finansowy z lat 2008-2009 oraz 2012 r., doprowadził do spadku produkcji na rynku 

materiałów budowlanych, w tym płytek ceramicznych. Istniejące zakłady produkujące płytki ceramiczne 
musiały ograniczyć swoją produkcję, a część z nich, których pozycja na rynku była słabsza, upadły. Wynikało to 
przede wszystkim ze spadku popytu krajowego. Na skutek kryzysu na analizowanym obszarze upadły zakłady 
płytek „Cerkolor” w Parczówku, gmina Białaczów. Zamknięto także nowo uruchomiony, nowoczesny zakład 
płytek „Valdi Ceramica” w Stąporkowie, w powiecie koneckim. Z budowy kolejnej fabryki zrezygnowała też 
Ceramika Nowa Gala w Końskich. Trudna sytuacja na rynku zmusza producentów do obniżania marży i cen 
produktów poprzez cięcie kosztów. Załamanie rynku krajowego producenci starali się zrekompensować 
wyższym eksportem przede wszystkim na wschód i południe Europy. Grupa Paradyż 36% swoich przychodów 
uzyskuje z eksportu do prawie 40 krajów świata. Obok ograniczenia zatrudnienia znaczące oszczędności 
zakładom produkcyjnym z branży dałyby obniżki cen energii elektrycznej i gazu, które z uwagi na wysoką 
energochłonność branży, stanowią ważną pozycję kosztów. Mimo trudności polscy producenci płytek 
ceramicznych dosyć dobrze poradzili sobie z kryzysem, w porównaniu z takimi potentatami jak Włosi 
i Hiszpanie, którzy w kryzysie znacznie silniej ograniczyli produkcję i eksport.  

Rysunek 23 Płytka łazienkowa z kolekcji „Opoczna” 

 

Źródło: www.opoczno.eu  
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Województwo łódzkie jest największym w kraju producentem piasków szklarskich i formierskich. 
W oparciu o ten surowiec w przeszłości funkcjonowały w regionie, w Piotrkowie Trybunalskim trzy huty szkła, 
które w okresie transformacji, nie znajdując zewnętrznych inwestorów, upadły. Zagraniczne koncerny, Saint-
Gobain, Guardian Industries, Pilkington, Gloss, przejęły i zmodernizowały huty szkła w naszym kraju m. in. 
w: Krośnie, Sandomierzu i Jarosławiu. Szczególnie produkcja szkła płaskiego, stosowanego w budownictwie, 
została bardzo unowocześniona. Polska jest obecnie 5. producentem szkła w Europie. W 2010 r. szwajcarski 
koncern uruchomił w gminie Ujazd hutę szkła budowlanego „Euroglas”, w której pracę znalazło około 300 osób. 
W Ujeździe wzniesiono największy na świecie piec do wytopu szkła o pojemności 1000 ton masy szklanej. 
„Euroglas” produkuje głównie szkło typu „float”

19
. Lokalizacja w tym miejscu huty szkła wynikała przede 

wszystkim z przyczyn ekonomicznych: bliskość rynków zbytu i złóż surowców, dobre połączenia komunikacyjne. 
Przemysł szklarski, podobnie jak ceramiczny, jest przemysłem energochłonnym. Obecnie 100% instalacji 
opalanych jest gazem ziemnym. W przemyśle szklarskim stosowane są wysokowydajne wanny o dobrej 
efektywności energetycznej oraz nowoczesne, niskoemisyjne systemy palników. Produkcja w sektorze szkła jest 
silnie powiązana z branżą budowlano-montażową, a recesja czy słabsza koniunktura w budownictwie 
przekładają się na wyniki ekonomiczne sektora. Najgorszy dla branży był rok 2009. Przemysły szklarski 
i ceramiczny napotykają też na bariery w obszarze ochrony środowiska, związane z realizacją konwencji 
klimatycznej nakazującej ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmuszające przedsiębiorstwa 
z tych branż do wykupu praw do emisji gazów cieplarnianych. Pakiet klimatyczny UE, wysokie ceny gazu oraz 
energii elektrycznej, mogą doprowadzić do relokacji firm z branży poza Unię Europejską, gdzie nie przestrzega 
się tak ostrych standardów w zakresie ochrony środowiska. Dużym wyzwaniem dla polskiej branży ceramicznej 
jest także konkurencja importowanych z Chin tańszych wyrobów ceramicznych. 

Rysunek 24 „Ceramika Paradyż” w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Źródło: www.panoramio.com 

Poza branżą ceramiczną i szklarską na analizowanym obszarze funkcjonują jeszcze firmy wytwarzające: 
produkty chemii budowlanej, elementy betonowe, kostkę brukową, cegłę, wyroby z kamienia. W powiecie 
tomaszowskim, w gminie Budziszewice, występuje koncentracja producentów ogrodzeń betonowych. Niszową 
produkcją przeciwwag stosowanych w dźwigach i sprzęcie AGD zajmuje się bardzo innowacyjna firma 
„Posiadało” z gminy Ujazd. Zakłady Ceramiki Budowlanej „Owczary” z gminy Mniszków to rodzinna firma, 
z powodzeniem konkurująca na polskim rynku z zagranicznymi koncernami, posiadająca pięcioprocentowy 
udział w krajowym rynku cegły.  

W 2012 r. udział produkcji sprzedanej działu C23 w produkcji sprzedanej ogółem przemysłu 
województwa łódzkiego wyniósł 6,4%, wobec 7,8% w 2008 r. Produkcja sprzedana przemysłu działu C23 
powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego w produkcji sprzedanej działu C23 całego województwa łódzkiego 
stanowiła w 2012 r. 38,7% i jest bardzo istotnym segmentem gospodarki obu powiatów (Tabela 17). Dla 
powiatu opoczyńskiego jest to dział kluczowy, bowiem jego udział w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem 
oscyluje na poziomie ok. 70%. W 2008 r. produkcja z pozostałych surowców niemetalicznych stanowiła w tym 
powiecie 72,4% produkcji sprzedanej przemysłu ogółem, a w 2012 r. 69,5%. W powiecie tomaszowskim udział 
działu C23 w produkcji sprzedanej przemysłu stanowi około 30%. W 2009 r. ten udział w powiecie wynosił 
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 Float – proces produkcji szkła płaskiego (szyb), zwany też procesem Pilkingtona, wynaleziony w roku 1952 przez Sir 
Alastaira Pilkingtona. Szkło produkowane tą metodą jest prawie idealnie płaskie, nie ma zniekształceń i wad optycznych. 
Jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną metodą produkcji szkła płaskiego, które jeszcze do niedawna było wytwarzane 
metodą szkła ciągnionego lub metodą walcowania 



 

56 

zaledwie 17,6%, ale w latach 2010-2011 przekroczył 31,0%, by w 2012 r. spaść do 28,6%. Gwałtowny skok 
produkcji w powiecie tomaszowskim działu C23 w 2010 r. wynikał z uruchomienia w huty szkła „Euroglas”. 

Tabela 17 Udział produkcji z pozostałych surowców niemetalicznych (C23) w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem w % 
w latach 2008-2012* 

Wyszczególnienie 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

woj. łódzkie dział C23 7,8 6,9 7,6 7,3 6,4 

pow. opoczyński dział C23 72,4 71,6 68,1 72,2 69,5 

pow. tomaszowski dział C23 # 17,6 31,7 31,3 28,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi 
* brak danych dotyczących produkcji sprzedanej działu PKD C23 w powiecie tomaszowskim w 2008 r., z uwagi na tajemnicę 
statystyczną 

Analiza wartości produkcji sprzedanej przemysłu ogółem i produkcji sprzedanej działu C23 w powiecie 
opoczyńskim w latach 2008-2012 pokazuje wyraźnie spadki jej poziomu w 2009 r. i 2012 r. Dla powiatu 
tomaszowskiego nie ma pełnych danych, gdyż informacja dotycząca produkcji sprzedanej działu C23 w 2008 r. 
objęta jest tajemnicą statystyczną. Natomiast w 2012 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, nastąpił spadek 
produkcji sprzedanej ogółem i działu C23. Firmy z branży produkcji materiałów budowlanych z powiatów 
opoczyńskiego i tomaszowskiego odnotowały pogorszenie swojej sytuacji ekonomicznej w 2009 oraz 2012 r., 
z uwagi na spadek produkcji sprzedanej, a co za tym idzie również zysków. 

Rysunek 25 Produkcja sprzedana przemysłu w powiecie opoczyńskim w latach 2008-2012 w tys. zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi 

Rysunek 26 Produkcja sprzedana przemysłu w powiecie tomaszowskim w latach 2008-2012 w tys. zł* 

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 
* brak danych dotyczących produkcji sprzedanej działu PKD C23 w powiecie tomaszowskim w 2008 r., z uwagi na tajemnicę 
statystyczną 
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Rysunek 27 Otwarcie huty szkła „Euroglas” w gminie Ujazd w 2010 r. 

 

Źródło: www.pressglass.eu 

 

3.6. Struktura eksportu wyrobów przemysłu materiałów budowlanych  

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych (wyroby ceramiczne, szkło, artykuły z kamienia, gipsu, 
betonu – zgodnie z systemem ISZTAR

20
) stanowią najważniejszy asortyment w eksporcie z terenu powiatów 

opoczyńskiego i tomaszowskiego. Powiaty te są czołowymi eksporterami tych wyrobów w województwie 
łódzkim (79,9% eksportu regionu). W 2012 r. z obszaru województwa łódzkiego wyeksportowano towary 
z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych o wartości 245 447 901 zł, z czego na powiat opoczyński 
przypadało 38,8% (95 307 689 zł), a na powiat tomaszowski 41,1% (100 787 915 zł). Udział eksportu tych 
wyrobów w eksporcie ogółem województwa łódzkiego wyniósł w 2012 r. 4,6%. W latach 2009-2012 udział 
eksportu towarów wyprodukowanych z surowców niemetalicznych w województwie łódzkim wzrósł o 1  p.p. 
(z 3,6% do 4,6%). W 2009 r. udział powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego w eksporcie regionu łódzkiego 

                                                           
20

 System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR – jest systemem klasyfikacji celnej prowadzonym przez Służbę Celną RP, 
integrującym dane na temat towarów i taryf celnych obowiązujących w Polsce. System ISZTAR zawiera, między innymi, 
nomenklaturę towarową (nomenklaturę CN, nomenklaturę TARIC, system kodów dodatkowych), stawki celne, informacje 
o ograniczeniach w imporcie i eksporcie, kontyngenty (ograniczenia) towarowe, zawieszenia ceł oraz stawki podatku VAT 
i akcyzę 

Podmioty z branży ceramicznej i materiałów budowlanych przeżywały okres prosperity aż do 2008 r., 
kiedy nastąpił globalny kryzys gospodarczy i finansowy oraz pogorszenie koniunktury w budownictwie. 
Druga fala kryzysu miała miejsce w 2012 r. Te wydarzenia osłabiły kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw 
z sektora, doprowadziły do zmniejszenia skali produkcji i upadku kilku firm, ale także z uwagi na spadek 
popytu krajowego, zmusiły czołowe firmy z branży do zwiększenia i rozszerzenia eksportu. Liderzy z sektora 
tacy jak: Grupa Paradyż, Opoczno I (Grupa Rovese), Euroglas nie poddali się kryzysowi. Również średnie 
i małe firmy w większości dobrze sobie poradziły, a były i takie, które mimo kryzysu bardzo się 
unowocześniły i poprawiły swoją pozycję na rynku (np. Zakłady Ceramiki Budowlanej „Owczary”, Firma 
Posiadało).  

Dla powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego produkcja materiałów budowlanych (według PKD 
2007 – produkcja z pozostałych surowców niemetalicznych C23) – to kluczowa branża przemysłowa. 
W powiecie opoczyńskim udział produkcji wyrobów tej branży stanowi około 70% produkcji sprzedanej 
przemysłu ogółem, a w powiecie tomaszowskim około 30%. 
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wyrobów z surowców niemetalicznych wyniósł 61,5%, z czego 50,5% przypadało na powiat opoczyński, a 14,6% 
na powiat tomaszowski. W latach 2009-2012 udział obu analizowanych powiatów w eksporcie artykułów 
z surowców niemetalicznych województwa wzrósł więc o 17,4%. 

W powiecie opoczyńskim udział eksportu wyrobów z surowców niemetalicznych w eksporcie ogółem 
stanowił aż 82,2%, natomiast w powiecie tomaszowskim 70%. Struktura eksportu wyrobów z mineralnych 
surowców niemetalicznych powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego zasadniczo różni się. W powiecie 
opoczyńskim w latach 2009-2012 kluczową rolę odgrywały wyroby ceramiczne, które stanowiły aż 99% wartości 
eksportu w obszarze produkcji towarów z surowców niemetalicznych. Pozostały 1% eksportu z powiatu 
dotyczył wyrobów ze szkła wykorzystywanych w budownictwie takich jak: kształtki chodnikowe, płyty, cegły, 
pustaki, kostki szklane i pozostałe artykuły ze szkła prasowanego i formowanego. Z powiatu opoczyńskiego 
w analizowanym okresie wyeksportowano jeszcze włókna szklane, ale ich wartość była znikoma. Głównymi 
eksporterami w powiecie są „Opoczno” (Grupa Rovese) oraz Ceramika Paradyż. Do najważniejszych odbiorców 
płytek ceramicznych „Paradyża” należą: Rosja, Ukraina, kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia), Niemcy, 
Austria, Francja, kraje Beneluksu. Wyroby „Opoczna” trafiają na eksport głównie do takich krajów jak: Czechy, 
Słowacja, kraje nadbałtyckie, Rosja, Ukraina, Białoruś. Wśród odbiorców płytek ceramicznych z powiatu 
znajdują się również bardziej odległe kraje, a m. in.: Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Arabia Saudyjska. 

Tabela 18 Eksport z powiatu opoczyńskiego w latach 2009-2012 

Opis Wartość eksportu w zł 

wyroby ceramiczne 250 731 888 

kształtki chodnikowe, płyty, cegły, pustaki, cegły znormalizowane, dachówki i pozostałe 
artykuły ze szkła prasowanego lub formowanego, nawet zbrojonego, w rodzaju stosowanych 
do celów budowlanych lub konstrukcyjnych; kostki szklane i pozostała drobnica 

2 684 017 

włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz artykuły z nich (np. przędza, tkaniny) 368 

ogółem 305 085 100 

 Źródło: Izba Celna w Łodzi 

W powiecie tomaszowskim udział eksportu wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych 
w eksporcie ogółem stanowił 70% w latach 2009-2012. W powiecie tym największy udział w eksporcie ma szkło 
płaskie stosowane najczęściej w budownictwie (szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub 
polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale 
nieobrobione inaczej). Udział tego typu szkła w strukturze eksportu towarów z surowców niemetalicznych 
z powiatu tomaszowskiego wyniósł w latach 2009-2012 – 83%. Związane jest to z powstaniem huty szkła 
płaskiego „Euroglas” w gminie Ujazd. Szkło wytwarzane przez „Euroglas” wykorzystywane jest także do 
produkcji paneli słonecznych. Drugie miejsce w eksporcie z powiatu tomaszowskiego zajmują płytki ceramiczne 
produkowane przez „Paradyż” sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego (16% w strukturze eksportu 
z mineralnych surowców niemetalicznych). 1% eksportu powiatu stanowiło szkło bezpieczne, złożone ze szkła 
hartowanego lub warstwowego. Bardzo niewielki udział w eksporcie z powiatu mają takie wyroby jak: artykuły 
z kamienia, gipsu, cementu i podobnych materiałów oraz włókna szklane. Głównymi zagranicznymi rynkami 
zbytu szkła z powiatu tomaszowskiego są rynki wschodnie: Rosja, Ukraina, Białoruś. Poza tym towary 
eksportowe z powiatu tomaszowskiego trafiają do wielu innych krajów z różnych kontynentów. 

Tabela 19 Eksport z powiatu tomaszowskiego w latach 2009-2012 

Opis Wartość eksportu w zł 

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów 170 440 

Wyroby ceramiczne 43 505 596 

Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet 
z warstwa pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej 

228 087 702 

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego lub warstwowego 3 697 067 

Włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz artykuły z nich (np. przędza, tkaniny) 65 856 

Ogółem eksport 393 362 855 

 Źródło: Izba Celna w Łodzi 

W latach 2009-2012 miał miejsce wzrost wartości eksportu wyrobów ceramicznych z powiatu 
opoczyńskiego o 96%. Jednakże w roku 2010, w porównaniu do 2009 r., nastąpił spadek eksportu tych 
wyrobów o 5,2%. Związane to było z globalnym kryzysem gospodarczym. W kolejnych latach powiat odrobił 
z nawiązką ten spadek eksportu z 2010 r. Oprócz tego w powiecie opoczyńskim bardzo dynamicznie rośnie 
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eksport wyrobów szklanych stosowanych w budownictwie, choć pod względem wartości ustępuje znacznie 
płytkom ceramicznym. 

Rysunek 28 Wartość eksportu z powiatu opoczyńskiego w latach 2009-2012 w mln zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej w Łodzi 

W powiecie tomaszowskim eksport wyrobów ceramicznych w latach 2009-2012 wzrósł o 74%, czyli 
mniej niż w powiecie opoczyńskim. Jednak to szkło budowlane, a nie płytki ceramiczne, było w powiecie 
tomaszowskim głównym towarem eksportowym. W latach 2009-2012 eksport szkła płaskiego wzrósł 
w powiecie aż o 1572%, co wynikało to z uruchomienia w 2010 r. huty szkła „Euroglas” przez szwajcarsko-
niemiecki holding. Huta ta wytapia dziennie 1 tys. ton szkła w największym w Europie piecu i wannie do wytopu 
masy szklanej. 

Rysunek 29 Wartość eksportu z powiatu tomaszowskiego w latach 2009-2012 w mln zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej w Łodzi 

Eksport wyrobów przemysłu materiałów budowlanych (ceramicznego i szklarskiego) ciągle się rozwija. 
W latach 2009-2010 eksport ogółem województwa łódzkiego wzrósł o 86,9%, natomiast eksport wyrobów 
niemetalicznych aż o 162%. Udział analizowanego obszaru (powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego) 
w eksporcie województwa łódzkiego wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 
systematycznie rośnie: z 65,1% w 2009 r. do 72,3% w 2010 r., 78,3% w 2011 r. i 79,8% w 2012 r.  
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Rysunek 30 Eksport wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych w latach 2009-2012 w mln zł 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej w Łodzi 

 

3.7. Aktywność podmiotów z sektora materiałów budowlanych w pozyskiwaniu 
środków unijnych  

Przedsiębiorstwa produkcyjne z sektora materiałów budowlanych korzystały ze środków unijnych 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego 2007-2013 na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności oraz rozwój eksportu. 
Wśród beneficjentów przeważały MŚP, gdyż duże przedsiębiorstwa nie mogły korzystać ze wsparcia w ramach 
RPO. Jedyną dużą firmą z terenu powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego, która korzystała ze środków z PO 
Innowacyjna Gospodarka była firma Opoczno I, sp. z o.o., która pozyskała środki z tego programu na wzrost 
potencjału wzornictwa przemysłowego. Najwięcej projektów (3) zrealizowała „Firma Posiadało”, sp. j. z gminy 
Ujazd, która pozyskała środki zarówno z PO Innowacyjna Gospodarka, jak i RPO Województwa Łódzkiego. Dzięki 
tej aktywności „Firma Posiadało” wprowadziła nowe technologie produkcji oraz rozwinęła eksport. Dzięki 
środkom pozyskanym z POIG Zakład Ceramiki Budowlanej „Owczary” z gminy Mniszków wdrożył nową 
technologię produkcji wysoko drążonych pustaków ceramicznych, wykorzystywanych w budowie budynków 
energooszczędnych. Aktywnością w pozyskiwaniu środków unijnych wykazała się również innowacyjna firma 
z kapitałem hiszpańskim „QuimiCer” Polska sp. z o.o. (poddostawca „Opoczna I”), która zrealizowała projekt 
związany z wdrożeniem prośrodowiskowej technologii produkcji fryty. 

 

Rysunek 31 Listwa dekoracyjna z kolekcji Grupy Paradyż 

 

Źródło: www.kwadroceramika.com    
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Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych (wyroby ceramiczne, szkło, artykuły z kamienia, 
gipsu i betonu) mają dominujący udział w eksporcie z powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego. 
W strukturze eksportu z powiatu opoczyńskiego wyroby te stanowią 82% wartości eksportu ogółem, 
a w powiecie tomaszowskim 70%. Powiat opoczyński eksportuje głównie płytki ceramiczne, a powiat 
tomaszowski szkło budowlane. W latach 2009-2012 dynamika eksportu z pozostałych surowców 
niemetalicznych była w województwie łódzkim 2-krotnie wyższa niż eksportu ogółem. W 2012 r. eksport tej 
branży stanowił 4,6% eksportu ogółem województwa łódzkiego i wzrósł w porównaniu z 2009 r. o 1 p.p. 
Wyroby czołowych producentów sektora trafiają do dziesiątków krajów Europy i świata. 
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Tabela 20 Podmioty z sektora materiałów budowlanych z terenu powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego, które 
pozyskały środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 2007-2013 

Progra
m 

Operac
yjny  

Oś 
priorytetowa  

Działanie Tytuł projektu 
Wartość 
ogółem 

Dofinansowan
ie UE 

Nazwa 
beneficjenta 

Data 
zakończen

ia 
realizacji 

POIG 

IV. Inwestycje 
w innowacyjne 
przedsięwzięci
a 

4.2. 
Stymulowanie 
działalności B+R 
przedsiębiorstw 
oraz wsparcie 
w zakresie 
wzornictwa 
przemysłowego 

Wzrost potencjału 
wzorniczego firmy 
Opoczno I Sp. z o.o. 

3 241 808,00 1 112 650,00 
Opoczno I Sp.  
z o. o., 
m. Opoczno  

2013-12-
31 

POIG 

IV. Inwestycje 
w innowacyjne 
przedsięwzięci
a 

4.4. Nowe 
inwestycje 
o wysokim 
potencjale 
innowacyjnym 

Uruchomienie produkcji 
elementów 
wibroprasowanych 
z wykorzystaniem 
technologii wytwarzania 
betonu ciężkiego 

13 432 203,80 5 523 396,90 
„Firma Posiadało” 
sp. j. gm. Ujazd 

2009-07-
25 

POIG 

IV. Inwestycje 
w innowacyjne 
przedsięwzięci
a 

4.3. Kredyt 
technologiczny 

Wdrożenie nowej 
technologii produkcji 
wysoko drążonych 
pustaków ceramicznych 

5 293 380,00 2 699 623,80 

Zakład Ceramiki 
Budowlanej 
Owczary R.E.R. 
Stępień Sp. j. 
gm. Mniszków 

2014-06-
30 

POIG 

VI. Polska 
gospodarka na 
rynku 
międzynarodo
wym 

6.1. Paszport do 
eksportu 

Opracowanie Planu 
rozwoju eksportu dla 
Firmy Posiadało sp. j. 

12 500,00 8 500,00 
Firma Posiadało 
sp.j. 
gm. Ujazd 

2012-01-
31 

POIG 

VI. Polska 
gospodarka na 
rynku 
międzynarodo
wym 

6.1. Paszport do 
eksportu 

Wdrożenie Planu 
Rozwoju Eksportu 
w firmie Alfa-Cer 
Wiesław Kwiatkowski 

545 100,00 348 032,50 
ALFA-CER 
WIESŁAW 
KWIATKOWSKI 

2015-09-
30 

 
Ogółem 

  
22 524 991,80 9 692 203,20 

  
 

RPO 

III. 
Gospodarka, 
Innowacyjność, 
Przedsiębiorcz
ość 

III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

Zastosowanie nowych 
rozwiązań 
technologicznych 
w produkcji sposobem 
na wzrost 
konkurencyjności 

1 447 710,00 590 265,50 
„Firma Posiadało” 
sp. j. gm. Ujazd 

2014-03-
31 

RPO 

III. 
Gospodarka, 
Innowacyjność, 
Przedsiębiorcz
ość 

III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

Wdrożenie elektroniczne 
sterowanego węzła 
betoniarskiego w PPH 
Reszka s.c. jako 
kluczowego ogniwa 
ciągu technologicznego 
do produkcji 
innowacyjnych 
elementów 
infrastruktury drogowej 

921 100,00 407 617,50 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-
Handlowe Piotr, 
Wojciech 
i Agnieszka Reszka 
s.c.  
gm. Ujazd 

2009-12-
31 

RPO 

III. 
Gospodarka, 
Innowacyjność, 
Przedsiębiorcz
ość 

III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

Wzrost konkurencyjności 
poprzez wprowadzenie 
innowacyjnych, 
prośrodowiskowych 
rozwiązań 
technologicznych 
w produkcji fryty 

2 539 950,00 1 053 150,00 
QuimiCer Polska 
Sp. z o. o., m. 
Opoczno 

2013-12-
31 
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RPO 

III. 
Gospodarka, 
Innowacyjność, 
Przedsiębiorcz
ość 

III.6 Rozwój 
mikro- i małych 
przedsiębiorstw 

Wzrost konkurencyjności 
GRAPIST Sp. J. poprzez 
zakup sterowanego 
komputerowo węzła do 
produkcji mieszanek 
betonowych 

825 576,00 147 664,00 

GRAPIST Sp. j. 
Krzysztof Grad, 
Zbigniew Pisarski, 
gm. Inowłódz 

2012-10-
31 

RPO 

III. 
Gospodarka, 
Innowacyjność, 
Przedsiębiorcz
ość 

III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

Poprawa 
konkurencyjności firmy 
dzięki zakupowi 
innowacyjnych środków 
trwałych 

933 570,00 444 465,00 

P.P.H.U. „Biegun” 
s. c. Ireneusz 
Biegun, Robert 
Biegun, gm. 
Lubochnia 

2014-06-
30 

RPO 

III. 
Gospodarka, 
Innowacyjność, 
Przedsiębiorcz
ość 

III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

Wzrost konkurencyjności 
Firmy Tombud poprzez 
inwestycję 
w innowacyjne 
technologie  

2 712 548,00 2 223 400,00 
TOMBUD Tomasz 
Brol, gm. Sławno 

2012-09-
30 

RPO 

III. 
Gospodarka, 
Innowacyjność, 
Przedsiębiorcz
ość 

III.6 Rozwój 
mikro- i małych 
przedsiębiorstw 

Modernizacja kopalni 
kruszywa naturalnego  

176 209,20 57 258,45 
PPHU SZEWCZYK 
Andrzej Szewczyk, 
gm. Żelechlinek 

2012-03-
31 

RPO 

III. 
Gospodarka, 
Innowacyjność, 
Przedsiębiorcz
ość 

III.6 Rozwój 
mikro- i małych 
przedsiębiorstw 

Wzrost konkurencyjności 
Z.B.U.H. "KONKRET" 
Tadeusz Cieluch poprzez 
zakup sterowanej 
komputerowo 
przestawnej linii 
technologicznej do 
produkcji masy 
betonowej 

577 116,00 137 651,50 

Zakład Betoniarsko 
Usługowo-
Handlowy 
„KONKRET” 
Cieluch Tadeusz, 
gm. Opoczno 

2012-06-
30 

 
Ogółem 

  
10 133 779,20 5 061 471,95 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIMIK 

Czołowe przedsiębiorstwa branży ceramicznej (Opoczno I i Ceramika Paradyż) na dużą skalę korzystały 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskując środki na poprawę organizacji i zarządzania oraz wzrost 
kwalifikacji zawodowych, językowych oraz komputerowych kadry pracowniczej. 

Tabela 21 Podmioty z sektora materiałów budowlanych z terenu powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego, które 
pozyskały środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet Działanie Tytuł projektu 
Wartość 
ogółem 

Dofinansowa
nie UE 

Nazwa 
beneficjent

a 

Data 
zakończeni
a realizacji 

VIII. Regionalne 
kadry 
gospodarki 

8.1. Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w 
regionie 

Nowa jakość 
zarządzania i wiedzy – 
program szkoleń 
kompetencyjnych 
pracowników Opoczno I 

3 396 733,54 1 730 687,47 
Opoczno I 
Sp. z o.o. 

2014-03-31 

VIII. Regionalne 
kadry 
gospodarki 

8.1. Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w 
regionie 

STREFA WIEDZY 1 833 270,98 936 158,13 
Ceramika 
Paradyż Sp. 
z o.o. 

2014-06-30 

VIII. Regionalne 
kadry 
gospodarki 

8.1. Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w 
regionie 

Języki dla Ceramiki 1 005 719,62 744 653,21 
Ceramika 
Paradyż Sp. 
z o.o. 

2013-09-30 

VIII. Regionalne 
kadry 
gospodarki 

8.1. Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w 
regionie 

Internetowy Geniusz 
Handlowy 

1 433 437,00 744 653,21 
Ceramika 
Paradyż Sp. 
z o.o. 

2013-09-30 

VIII. Regionalne 
kadry 
gospodarki 

8.1. Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w 
regionie 

ORGANIZACJA NA 
PIĄTKĘ 

404 569,30 211 260,24 
Ceramika 
Paradyż Sp. 
z o.o. 

2013-02-28 

 Ogółem  8 073 730,44 4 144 175,92   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIMIK 
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Mapa 23 Wsparcie unijne projektów w ramach programów 

 

 

3.8. Szkolnictwo zawodowe 

Szkolnictwo zawodowe pełni ważną rolę w rozwoju sektora produkcji materiałów budowlanych, 
ponieważ wzbogaca zasoby pracy przedsiębiorstw o wykwalifikowanych absolwentów. Istotne jest więc, by na 
lokalnym rynku kształcili się fachowcy, którzy później będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach z branży.  

Ogólne tendencje w szkolnictwie zawodowym w latach 2008-2013 są takie same w Polsce jak 
i w województwie łódzkim oraz dwóch omawianych powiatach – tomaszowskim i opoczyńskim. Liczba uczniów 
uczęszczających do techników w grupie wiekowej 15-19 lat wzrosła, zaś w przypadku szkół zawodowych można 
zauważyć nieznaczny spadek.  

W 2013 r. w Polsce w technikach uczyło się 24,2% młodzieży w wieku 15-19 lat, co stanowi o 1,1 p.p. 
więcej niż w województwie łódzkim. Pod tym względem wyróżnia się powiat tomaszowski, gdzie w 4 technikach 

Przedsiębiorstwa z branży materiałów budowlanych z powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego 
w latach 2007-2013 zrealizowały projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
o wartości 22,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 9,6 mln zł (43%). Wartość realizowanych 
projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, przez firmy z tego 
sektora z analizowanych powiatów wyniosła 10,1 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowiło 50% 
(5,1 mln zł). Dofinansowanie z tych dwóch programów posłużyło głównie na unowocześnienie linii 
produkcyjnych w zakładach oraz rozwój eksportu. 

Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego realizowane 
przez przedsiębiorstwa z branży materiałów budowlanych miały wartość 8,1 mln zł, z czego udział 
dofinansowania unijnego wyniósł 51,3% (4,1 mln zł). Pieniądze te zostały przeznaczone na szkolenia 
podnoszące kwalifikacje pracowników firm, m. in. zarządcze czy językowe. Dofinansowanie unijne dla firm 
z branży materiałów budowlanych z powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego stanowiło jedynie 0,43% 
dofinansowania unijnego, jakie otrzymały firmy z regionu łódzkiego z RPO WŁ z osi III (Gospodarka, 
Innowacyjność, Przedsiębiorczość), a z PO Kapitał Ludzki udział ten stanowił tylko 0,68% (Priorytet VIII – 
Regionalne Kadry Gospodarki). 
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kształci się aż 28,9% młodzieży (1 896 osób). Natomiast zdecydowanie mniej osób uczęszcza do 4 techników 
w powiecie opoczyńskim – 17,7% (873 osoby). W obu powiatach można zauważyć również znaczący wzrost 
udziału liczby uczniów uczących się w technikach w latach 2008-2013 – w powiecie tomaszowskim o 4,1 p.p., 
zaś w opoczyńskim o 7,3 p.p. 

Rysunek 32 Udział uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych w grupie wiekowej 15-19 lat w 2008 i 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Tendencją spadkową w przypadku udziału uczniów uczęszczających do szkół zawodowych w tej grupie 
wiekowej charakteryzuje się zarówno Polska, województwo łódzkie, jak i oba omawiane powiaty. Jednakże, 
mimo spadku w latach 2008-2013, w powiecie opoczyńskim nadal uczy się w zasadniczych szkołach 
zawodowych stosunkowo dużo młodzieży, bo aż 8,4% (Polska – 8,1%, woj. łódzkie – 6,9%). Natomiast 
w powiecie tomaszowskim udział uczniów zasadniczych szkół zawodowych w grupie wiekowej 15-19 lat wyniósł 
w 2013 r. jedynie 4,6%. Powiat tomaszowski wyróżnia się natomiast wysokim odsetkiem młodzieży w wieku 15-
19 lat kształcącej się w technikach (pow. tomaszowski – 28,9%, Polska – 24,2%, woj. łódzkie – 23,1%). 

Mapa 24 Szkolnictwo zawodowe w powiatach tomaszowskim i opoczyńskim w roku szkolnym 2014/2015 
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Jedynie w dwóch szkołach na omawianym terenie kształci się w zawodach ściśle związanych z branżą 
ceramiczną. Są to zawody: technik technologii ceramicznej (w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie 
Gościnnym w gm. Opoczno) oraz operator urządzeń przemysłu ceramicznego (w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie). Ponadto możliwe jest uzyskanie wykształcenia w pokrewnych 
zawodach, również niezbędnych w zakładach produkcyjnych. Są to technik: mechanik (w 4 szkołach), 
mechatronik (3), elektryk (2), elektronik (3), informatyk (4) oraz logistyk/spedytor (4). Zasadnicze szkoły 
zawodowe z tego obszaru przygotowują do pracy w zawodzie mechanika (2), mechatronika (1), elektryka (4) 
i elektronika (1). Ponadto w 4 technikach można zdobyć jeden z zawodów uzupełniających w tej branży, tzn. 
ekonomisty, handlowca lub technika organizacji reklamy. Uwagę zwraca nierównomierne rozmieszczenie sieci 
szkół ponadgimnazjalnych na omawianym terenie. Na terenie powiatu tomaszowskiego skupiają się one 
w Tomaszowie Mazowieckim, zaś w opoczyńskim jest to jeden zespół szkół ponadgimnazjalnych w Opocznie i 4 
w okolicznych gminach. 

Dopełnieniem sieci szkół zawodowych dla młodzieży są także szkoły policealne i technika dla dorosłych. 
We wspomnianych zawodach (elektryk, elektronik, informatyk, logistyk/spedytor, a także ekonomista, 
handlowiec, technik administracji i rachunkowości) kształci 12 szkół w Tomaszowie Mazowieckim oraz 4 
w powiecie opoczyńskim.  

 

3.9. Potencjał sfery B+R kraju, województw łódzkiego i świętokrzyskiego 
dotyczący badań w zakresie zaawansowanych materiałów budowlanych 

Na obszarze województw łódzkiego i świętokrzyskiego nie ma wyższych uczelni kształcących specjalistów 
w zakresie szkła i ceramiki oraz innych materiałów budowlanych, a także jednostek naukowo-badawczych z tej 
dziedziny. W stolicach obu województw funkcjonują jednakże politechniki, w Łodzi – Politechnika Łódzka, 
w Kielcach – Politechnika Świętokrzyska. Istnieje więc zaplecze, żeby rozwinąć badania i kształcenie 
specjalistów w zakresie zaawansowanych materiałów budowlanych. Pierwszym krokiem w tym kierunku było 
utworzenie na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej 
kierunku „Chemia budowlana”. Jest to kierunek 
międzyuczelniany powołany na mocy porozumienia między: 
Politechniką Łódzką, Politechniką Gdańską oraz Akademią 
Górniczo-Hutniczą z Krakowa. Kształcenie odbywa się w formie 
stacjonarnej, na poziomie pierwszego stopnia. Każda z uczelni 
przyjmuje rocznie 60 studentów. Studenci chemii budowlanej 
kształceni są na uczelni macierzystej przez pierwsze cztery 
semestry według jednakowych planów i programów studiów. 
Semestr piąty i szósty realizują na dwóch pozostałych 
partnerskich uczelniach; po jednym semestrze na każdej z nich. 
Na ostatni, siódmy semestr studenci wracają do swej 
macierzystej uczelni. Na semestrze dyplomowym student może 
wybrać pomiędzy realizacją pracy dyplomowej w firmie 
komercyjnej, połączoną ze stażem zawodowym lub w uczelni, w 
wybranym laboratorium. Inicjatorem powstania tego kierunku 
studiów były polskie firmy z branży materiałów budowlanych. 
Nadzór nad organizacją i przebiegiem kształcenia sprawuje 
Rada Programowa składająca się z przedstawicieli 
poszczególnych uczelni oraz przemysłu. Powołanie 
międzyuczelnianego kierunku „Chemia budowlana” jest dobrym 
przykładem współpracy uczelni między sobą, uczelni z biznesem 
oraz stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy. 

Największe znaczenie dla firm z branży ceramicznej ma specjalistyczne kształcenie w takich 
zawodach jak: technik technologii ceramicznej i operator urządzeń przemysłu ceramicznego. Szkoły 
zawodowe z analizowanego obszaru kształcą dostateczną liczbę absolwentów do zatrudnienia na 
stanowiskach robotniczych oraz w administracji przedsiębiorstw. System kształcenia zawodowego nie jest 
jednak w pełni skorelowany potrzebami przedsiębiorstw, z uwagi na ograniczony program praktycznej nauki 
zawodu. W przemyśle ceramicznym i szklarskim stosowane są obecnie automatyczne linie produkcyjne 
i najnowocześniejsza aparatura kontrolno-pomiarowa. Stąd bierze się duże zapotrzebowanie firm na 
techników i inżynierów automatyków. 

 

Rysunek 33 Płytka dekoracyjna z kolekcji 
„Opoczna I” 

 
Źródło: www.opoczno.eu 
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Jedyną uczelnią w Polsce przygotowującą kompleksowo specjalistów inżynierów w zakresie produkcji 
materiałów budowlanych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Specjaliści 
w tej dziedzinie kształceni są na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Początki Wydziału Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki sięgają roku 1949, kiedy w Akademii Górniczo-Hutniczej powołano Wydział Mineralny, 
przekształcony w 1951 r. w Wydział Ceramiczny. Obecna nazwa pojawiła się w roku 1971 w związku 
z otwarciem pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie, nowego kierunku kształcenia – inżynierii 
materiałowej. Technologia chemiczna i inżynieria materiałowa stanowią od tego czasu równorzędne kierunki 
studiów. Pierwszy z tych kierunków odpowiada tradycyjnemu profilowi wydziału surowcowo-
technologicznemu. Dotyczy on szeroko rozumianych tworzyw ceramicznych obejmujących ceramikę 
budowlaną, szlachetną, ogniotrwałą i techniczną, materiały wiążące i betony, materiały izolacyjne, a także szkło 
i emalie. Oprócz dotychczasowych specjalności, jakimi są ceramika i szkło oraz materiały budowlane, 
uruchomiono dwie nowe: analitykę i kontrolę jakości oraz materiały dla ochrony i kształtowania środowiska. 
Drugi z kierunków, inżynieria materiałowa, odpowiada technologii materiałów wysoko przetworzonych. 
Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą m. in.: nanomateriałów, nanotechnologii oraz produkcji i wykorzystania 
nowoczesnych technologii materiałów budowlanych. Obecnie na Wydziale studiuje ok. 1300 studentów, z tego 
ok. 900 na studiach stacjonarnych. AGH miała w przeszłości swój Punkt Konsultacyjny w Opocznie, gdzie 
kształcono inżynierów w specjalności „Ceramika”. 

Obecnie wydział kształci studentów na następujących kierunkach i specjalnościach: 

Stacjonarne – Studia I stopnia: 

 Ceramika 

 Chemia Budowlana 

 Inżynieria Materiałowa 

 Technologia Chemiczna 
 

Stacjonarne – Studia II stopnia 

 Ceramika techniczna i konstrukcyjna 

 Wzornictwo ceramiki i szkła 

 Materiały dla konserwacji i rewitalizacji 

 Biomateriały i kompozyty 

 Mikro i nanotechnologie materiałowe 

 Materiały funkcjonalne 

 Functional Materials 

 Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych 

 Analityka i kontrola jakości 

 Technologia szkła i powłok amorficznych 

 Technologia materiałów budowlanych 

 Analityka i kontrola jakości 
 

Instytucją naukowo-badawczą działającą w sektorze jest Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 
w Warszawie. Instytut posiada 3 oddziały: w Gliwicach (Oddział Materiałów Ogniotrwałych), w Krakowie 
(Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych), w Opolu (Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych). 
W strukturze Instytutu działają jeszcze następujące jednostki: 

 Zakład Bioceramiki 

 Zakład Technologii Ceramiki 

 Zakład Nanotechnologii 

 Zakład Środków Zdobniczych 

 Zakład Certyfikacji 

 Laboratorium Badawcze 

 Centrum Badań Betonów CEBET 
 

Zakres prowadzonych w Instytucie badań jest bardzo szeroki i obejmuje w całości nauki techniczne 
związane z ceramiką, szkłem i materiałami budowlanymi. W Instytucie dynamicznie rozwijają się badania 
w zakresie bioceramiki i nanoceramiki. Przez lata współpracy ukształtowała się więź łącząca przemysł wyrobów 
ze szkła, ceramiki oraz materiałów budowlanych ze środowiskiem naukowym Instytutu. Poza działalnością 
naukowo-badawczą Instytut podejmuje się wytwarzania na skalę przemysłową produktów specjalnych, 



 

67 

małoseryjnych i unikalnych wypełniając rozpoznawalne nisze rynkowe. Instytut Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych uczestniczy w realizacji międzynarodowych projektów badawczych UE, m. in. w projekcie 
w ramach programu Leonardo da Vinci „Ceramic Glaze Recipes” (Receptury Szkliw Ceramicznych). Poza Polską 
w projekcie uczestniczą podobne ośrodki badawcze z Niemiec, Francji i Grecji. Instytut, wspólnie z AGH jest 
współorganizatorem konferencji naukowych. W 2014 r., w Krakowie odbyła się VII Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-Techniczna „Polska Ceramika 2014”. 

Dzisiejszy przemysł ceramiczny to przemysł 
nowoczesny, w którym większość prac wykonują 
nowoczesne maszyny, w wielu przypadkach 
automatyczne linie produkcyjne. Zmechanizowano 
procesy załadunku, rozładunku i transportu 
międzyoperacyjnego. Procesy produkcyjne są 
kontrolowane przez najnowocześniejszą aparaturę 
kontrolno-pomiarową. Wprowadzono również 
pełną automatyzację produkcji z zastosowaniem 
elektronicznych maszyn cyfrowych. Ten 
wszechstronny rozwój technologii znalazł odbicie 
w dynamice wzrostu produkcji wyrobów 
przemysłu ceramicznego. Innowacyjność 
w przemyśle ceramicznym prowadzi do 
ograniczenia zatrudnienia, bo prace za człowieka 
wykonują maszyny. W każdym zakładzie 
ceramicznym Grupy Paradyż i Opoczna I znajduje 
się laboratorium, w którym technologowie 
czuwają nad prawidłową recepturą 
produkowanych różnych rodzajów płytek. 
W laboratoriach prowadzone są też badania 
dotyczące wykorzystania i barwienia mas, 
stosowania podbiałek i szkliw. Takie laboratoria 
działają w każdym z 5 zakładów Ceramiki Paradyż 
iw każdym z 3 zakładów Opoczna I, a 2 tego typu laboratoria znajdują się Końskich. W Opocznie I receptura na 
masę składa się z 15 składników, z których część pochodzi z miejscowych złóż, ale i duża część z zagranicy. 
Przedsiębiorstwa z branży ceramicznej i materiałów budowlanych, z pewnymi wyjątkami, w niewielkim stopniu 
współpracują z jednostkami naukowo-badawczymi i uczelniami. Najczęściej ta współpraca ogranicza się do 
certyfikacji wyrobów. Wzrost innowacyjności firm z sektora polega głównie na transferze technologii 
z zagranicy wraz z zakupionymi nowoczesnymi maszynami, urządzeniami i piecami stosowanymi w procesie 
technologicznym. Mniejsze firmy ceramiczne z Końskich współpracują także z biurami projektowymi z Włoch, 
które są europejskim liderem w sektorze ceramicznym, zarówno pod względem nowoczesnych technologii, jak 
i przede wszystkim wzornictwa. Źródłem innowacji w przemyśle materiałów budowlanych są też polscy 
przedsiębiorcy i inżynierowie zatrudnieni w przedsiębiorstwach, którzy do polskich realiów adaptują 
rozwiązania technologiczne stosowane zagranicą (np. tynk maszynowy, suche i mokre mieszanki budowlane). 
W przemyśle szklarskim źródłem innowacji są zagraniczne koncerny, które w rodzimych krajach prowadzą 
działalność badawczo-rozwojową, a w spółkach-córkach w Polsce jedynie produkcję. Tak jest w przypadku huty 
„Euroglas” w gminie Ujazd. 

 

Dotychczasowe osiągnięcia polskiego sektora ceramicznego w zakresie innowacji: 

 Wprowadzenie do produkcji polskich szkliwionych płytek mrozoodpornych 

 Wprowadzenie do produkcji płytek ściennych wykonywanych w technice monoporozy 

 Wprowadzenie do produkcji rektyfikowanych
21

 płytek ceramicznych 

 Uruchomienie produkcji płytek zdobionych innowacyjną technologią druku cyfrowego 

 Uruchomienie produkcji wysokoformatowych płytek ściennych i podłogowych. 

                                                           
21

 Rektyfikacja płytek – proces technologiczny rektyfikacji polega na mechanicznym frezowaniu krawędzi płytek, dzięki 
czemu możemy uzyskać płytki o ściśle określonym wymiarze. Najnowocześniejsze maszyny pozwalają producentom 
w niezwykle dokładny sposób przyciąć płytki do żądanej wielkości. Ceramika taka nosi nazwę rektyfikowanej bądź 
kalibrowanej i nie posiada tradycyjnych zaokrągleń brzegowych. Ułożone obok siebie płytki dają efekt płaskiej i jednorodnej 
powierzchni (płytki łączone „bezfugowe”) 

Rysunek 34 Uniwersalne inserto szklane „Anemon” produkcji 
Ceramiki Paradyż 

 

Źródło: www.paradyz.com 
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Według naukowców innowacyjne kierunki dalszego rozwoju przemysłu ceramicznego w Polsce to
22

: 

 Suche przygotowanie mas ceramicznych 

 Wysokowydajne mielenie na mokro 

 Granulacja na bazie mas suchych 

 Formowanie odporne na ścieranie 

 Wykorzystanie surowców krajowych, w tym odpadowych 

 Zrównoważony rozwój (bezodpadowa produkcja) 
 

 

3.10. Otoczenie branżowe przemysłu ceramicznego i szklarskiego 

Obok instytucji otocznia biznesu na rozwój sektora materiałów budowlanych i popularyzację osiągnięć 
przemysłu ceramicznego i szklarskiego mają wpływ organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki 
zawodowe). 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (STIPMB) jest jednym 
z 39 stowarzyszeń tworzących Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (Naczelnej Organizacji 
Technicznej). Federacja liczy około 110 tys. członków. 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów 
Budowlanych jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów 
i techników wszystkich specjalności oraz innych osób fizycznych i prawnych 
działających w dziedzinie wytwarzania, stosowania i rozpowszechniania 
materiałów budowlanych, szkła i ceramiki. SITPMB zostało utworzone 15 
lutego 1968 r., jednak początki zrzeszania się inżynierów i techników 
związanych z przemysłem materiałów budowlanych, szklarskim 
i ceramicznym, sięgają okresu międzywojennego. W dniach między 3 a 5 
września 1946 r. odbył się w Bydgoszczy Walny Zjazd Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu Ceramicznego i Materiałów Budowlanych, 
które samodzielną działalność prowadziło do 20 września 1949 r. Wtedy to 
połączone zostało ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego. Biuro Zarządu Głównego SITPMB znajduje się w Warszawie, 
w Warszawskim Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5.  

SITPMB: 

 integruje środowisko techniczne branży; 

 nadaje tytuł rzeczoznawcy branżowego; 

 umożliwia podjęcie pracy w ramach zespołu rzeczoznawców i jego filiach na terenie całego kraju 
(ekspertyzy, opinie techniczne); 

 pomaga w uzyskaniu specjalizacji zawodowych; 

 organizuje konkursy na WYRÓB BUDOWLANY ROKU. 
 

Stowarzyszenie posiada także specjalistów z uprawnieniami w zakresie: 

 pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

 prac w obiektach zabytkowej architektury, 

 technologii produkcji i jakości szkła. 
Do największych oddziałów stowarzyszenia takich jak: Krosno, Kraków, Opole, Warszawa należy po 

ponad 76 członków. Na terenie województwa łódzkiego funkcjonują 3 oddziały SITPMB, liczące każdy poniżej 
15 członków w: Łodzi, Brzezinach i Piotrkowie Trybunalskim. W Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim oddziały 
stowarzyszenia nie funkcjonują. 

                                                           
22

 Prof. dr hab. Jerzy Lis, AGH w Krakowie, „Innowacyjne kierunki rozwoju przemysłu ceramicznego w Polsce” 

Potencjał badawczo-rozwojowy sektora zaawansowanych materiałów budowlanych usytuowany jest 
głównie poza obszarem województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Tworzą go przede wszystkim Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Instytut Ceramiki 
i Materiałów Budowlanych w Warszawie z oddziałami w: Gliwicach, Krakowie i Opolu. Od niedawna 
specjalistów kierunku „chemia budowlana” przygotowuje Politechnika Łódzka. Dodatkowych badań i analiz 
wymaga ocena potrzeb przedsiębiorstw z sektora produkcji materiałów budowlanych na badania naukowe 
mające szanse komercjalizacji w biznesie. 

 

Rysunek 35 Logo 
Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu 
Materiałów Budowlanych 
(STIPMB) 

 
Źródło: www.sitpmb.pl 



 

69 

W Polsce funkcjonuje także Związek Pracodawców 
„Polskie szkło”, które reprezentuje i broni praw zrzeszonych w 
nim firm branży szklarskiej; huta „Euroglas” z gminy Ujazd też 
została jego członkiem. Podejmowane są także próby 
powołania Polskiej Izby Ceramicznej. 

W Opocznie przy SA „Opoczno” (ul. Przemysłowa 5) 
prężnie działa związek zawodowy pracowników przemysłu 
ceramicznego NSZZ „Solidarność”. Przez cztery kadencje 
Opoczno było siedzibą Sekcji Krajowej Ceramików NSZZ 
„Solidarność”.  

Forum wymiany wiedzy i informacji dla specjalistów 
z sektora produkcji materiałów budowlanych są czasopisma 
branżowe. 

Miesięcznik „Materiały Budowlane” to czasopismo 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów 
Budowlanych (SITPMB), powstałe w 1947 r. Miesięcznik ten 
jest ogólnopolskim, fachowym czasopismem, źródłem wiedzy 
o nowoczesnych wyrobach i technologiach budowlanych, 
ciekawych realizacjach, normalizacji i certyfikacji, aktualnych 
przepisach prawnych i ekonomicznych z dziedziny 
budownictwa i rynku budowlanego. W poszczególnych 
numerach miesięcznika można znaleźć interesujące artykuły, 
na wysokim poziomie merytorycznym, dotyczące 
nowoczesnych materiałów budowlanych i instalacyjnych potrzebnych do wznoszenia i remontów budynków 
(przegląd poszczególnych grup wyrobów) oraz technologii ich produkcji i stosowania. 
 

„Szkło i ceramika” to wydawany od 78 lat 
dwumiesięcznik Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych 
wydawany przez SIGMA-NOT przy współpracy 
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w 
Warszawie. W czasopiśmie publikowane są 
materiały z zakresu szeroko pojętej tematyki 
szklarsko-ceramicznej. Dwumiesięcznik 
współpracuje też z wybitnymi fachowcami 
z jednostek badawczych, muzealnych i uczelni. 
Zamieszczane tam artykuły naukowe są 
recenzowane oraz objęte punktacją Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „Szkło i ceramika” 
posiada swoją Radę Naukową i Radę Programową 
skupiające wybitnych specjalistów z branży. 
Ambicją czasopisma jest stworzenie pola 
współpracy między naukowcami i praktykami oraz 
specjalistami z zakresu wzornictwa. 

Z wypowiedzi redaktora naczelnego 
czasopisma Dariusza Osińskiego: 

„Szkło i Ceramika” – dwumiesięcznik 
popularnonaukowy, którego założeniem jest 
integracja osób związanych z jedną technologią na 
różnych płaszczyznach zawodowych. Właśnie z tego 
powodu pojawił się w piśmie podział na Sztukę, 
Naukę, Przemysł, Historię, Rzemiosło, Ludzi 
i Miejsca. To taka prowokacja autorów 

i czytelników do interdyscyplinarnego widzenia świata, do wspólnych poszukiwań i wspólnego rozwiązywania 
problemów. 

Rysunek 36 Okładka miesięcznika „Materiały 
Budowlane” 

 
Źródło: www.materialybudowlane.info.pl 

Rysunek 37 Okładka dwumiesięcznika „Szkło i Ceramika” 

 

Źródło: www.szklo-ceramika.pl 
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Chcemy, by w obrębie zagadnienia wysokich temperatur przedstawiciele nauk ścisłych znaleźli wspólny 
język z humanistami, by teoretycy dyskutowali z praktykami, inżynierowie z artystami, by zdano sobie sprawę, 
że to co wymyśli nauka, ubierze w kształt sztuka, wyprodukuje przemysł, użyje każdy z nas a ostatecznie 
zarchiwizuje historia. 

Obejmujemy patronatem imprezy plenerowe, krajowe i międzynarodowe festiwale oraz konferencje 
naukowe. Dążymy do popularyzacji wiedzy i prezentowania osiągnięć wybitnych artystów z całego świata. 
Chcemy przybliżać i inspirować. Jesteśmy przekonani, że to właściwy kierunek do tego, by żyć ciekawiej 
i nowocześniej.” 

 

Kwartalnik „Ceramika Budowlana” to 
periodyk z tradycjami ukazujący się w naszym 
kraju od 1953 r., a wydawany przez Związek 
Pracodawców Ceramiki Budowlanej (cegły). 
Czasopismo już ponad 50 lat promuje cegłę 
i wyroby ceramiczne, przede wszystkim 
rodzimych producentów. Na łamach periodyku 
pojawiają się artykuły o badaniach i osiągnięciach krajowej nauki, a także o osiągnięciach naukowych w tej 
dziedzinie na świecie. Podstawowym celem kwartalnika jest promocja wyrobów ceramicznych (cegły) jako 
najlepszego i najstarszego materiału do budowania.  
 

Kwartalnik „Prace Instytutu Techniki Budowlanej” prezentuje i upowszechnia dorobek naukowy oraz 
techniczny pracowników Instytutu Techniki Budowlanej. Zamieszcza oryginalne prace teoretyczne 
i doświadczalne oraz artykuły przeglądowe i komunikaty przedstawiające wyniki wybranych prac badawczych, 
wdrożeniowych oraz ekspertyz budowlanych. Zawiera również informacje o działalności naukowo-badawczej, 
kodyfikacyjnej, patentowej, szkoleniowej i wydawniczej Instytutu Techniki Budowlanej. 

 

Kwartalnik „Wokół Płytek Ceramicznych” to 
profesjonalne ogólnopolskie czasopismo o rynku płytek 
ceramicznych, technologiach ich produkcji, układaniu 
oraz prawidłowym stosowaniu. Skierowane jest do 
architektów, projektantów i wykonawców okładzin 
ceramicznych, producentów płytek ceramicznych, 
wyrobów chemii budowlanej i akcesoriów do układania 
płytek, inwestorów, dystrybutorów i sprzedawców oraz 
wszystkich zainteresowanych nowoczesnym 
wzornictwem i profesjonalnym wykonaniem okładzin 
ceramicznych. W stałych działach czasopisma można 
znaleźć informacje o rynku płytek ceramicznych 
w Polsce i na świecie, prezentacje nowych światowych 
tendencji w kolorystyce, wzornictwie i formatach czy 
omówienie nowych przepisów prawnych 
i ekonomicznych dotyczących branży płytek 
ceramicznych.  

 

Redakcja kwartalnika „Szkło i Ceramika” 
corocznie organizuje 2 edycje konkursu „PERŁY 
CERAMIKI UE”. Cieszy się on dużą popularnością, biorą 
w nim udział producenci zarówno polscy jak 
i zagraniczni, ponieważ przyczynia się on do 
promowania kolekcji wyróżniających się na rynku 
jakością i wzornictwem. Jury konkursu przyznaje 
nagrody w dwóch klasach – Standard i Premium oraz 
pięciu kategoriach: płytki ścienne, płytki podłogowe, 
płytki na ściany i podłogi, płytki uniwersalne oraz płytki 
specjalnego zastosowania. Najwięcej nagród w tych 
konkursach trafia do potentatów branży ceramicznej: 

Rysunek 39 Okładka kwartalnika „Wokół Płytek 
Ceramicznych” 

 

Źródło: www.plytkiceramiczne.info.pl 

Rysunek 38 Logo kwartalnika „Ceramika Budowlana” 

 

Źródło: www.zwiazek.org.pl 
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Grupy Paradyż i Opoczna. W 2013 r. Grupa Paradyż zdobyła aż 13 nagród, w tym po raz dziewiąty Wielką Perłę 
Ceramiki UE z Diamentami. 

 

W 2014 r. spośród najpiękniejszych kolekcji płytek ceramicznych do drugiego etapu konkursu „Perły 
Ceramiki UE 2014” nominowano również kolekcje Opoczna i Grupy Paradyż. 

 
 

3.11. Studia przypadku 

Jako studia przypadku zaprezentowane zostały 2 rodzime innowacyjne firmy, które odniosły sukces 
rynkowy. Pierwsza z nich to „Alfa-Cer”, która jest pionierem we wprowadzaniu na polski rynek elementów 
dekoracyjnych (dekorów i obrazów szklanych) do kolekcji płytek ceramicznych. Druga z nich, ZCB „Owczary”, to 
przykład rodzinnej firmy, która dokonała skoku technologicznego, przekształcając się ze zwykłej cegielni 
w nowoczesny, konkurencyjny w skali kraju zakład ceramiki budowlanej. 

 

 

 

Alfa-Cer Wiesław Kwiatkowski  
ul. Grabowa 14 
26-300 Opoczno  
tel. (44) 755 59 68 

 

Alfa-Cer jest rodzinną firmą powstałą w 1999 r. w Opocznie – mieście będącym kolebką polskich płytek 
ceramicznych. Jej założycielem i pomysłodawcą jest pan Wiesław Kwiatkowski związany z branżą ceramiczną od 
1980 r. W latach 1999-2004 firma miała charakter firmy konsultingowej obsługującej małe przedsiębiorstwa 
ceramiczne. Od 2005 r. głównym profilem działalności jest produkcja i sprzedaż elementów dekoracyjnych 
dedykowanych do płytek ceramicznych. Alfa-Cer współpracuje głównie z mniejszymi firmami z branży 
ceramicznej, które nie produkują własnych dekorów, m. in. z Końskich. 

Rysunek 40 Obraz szklany Alfa-Cer (Alfa-222 City Wide 2 300x60 (5*60x60) gat. I) 

 
Źródło: www.glazura.sklep.pl  

Obecnie firma posiada 3 zakłady produkcyjne zlokalizowane w rejonie Opoczna: w Kopaninach (pow. 
konecki), Odrzywole (pow. przysuski), Miedznej Murowanej (pow. opoczyński) i zatrudnia około 80 osób. 
Zakłady te specjalizują się w produkcji: 

 cokołów, 

 dekoracji ceramicznych ciętych, 

 dekoracji ceramicznych piaskowanych, 

 dekoracji ceramicznych z zadrukiem cyfrowym, 

W popularyzacji wiedzy i osiągnięć przemysłów ceramicznego, szklarskiego oraz materiałów 
budowlanych istotną rolę odgrywają stowarzyszenia branżowe i specjalistyczne czasopisma. Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych integruje środowisko techniczne tej branży, 
a także opracowuje specjalistyczne ekspertyzy i opinie techniczne. Fachowe czasopisma popularnonaukowe 
takie jak: „Materiały Budowlane”, „Szkło i Ceramika”, „Wokół Płytek Ceramicznych”, „Ceramika Budowlana” 
przybliżają wyniki najnowszych badań naukowych oraz osiągnięcia technologiczne, przedstawiają kierunki 
rozwoju branży, organizują konkursy dla przedsiębiorstw z sektora. Ich rola w popularyzacji wiedzy 
i przekazywaniu informacji jest nieoceniona.  

 



 

72 

 dekoracji ceramicznych w technologii 3-ego wypału, 

 insert i listew szklanych, 

 mozaik ceramicznych i szklanych, 

 mozaik szklanych basenowych, 

 obrazów ceramicznych z zadrukiem triadowym, 

 paneli szklanych kuchennych i łazienkowych, 

 precorte ceramicznych i szklanych, 

 stopnic. 

Rysunek 41 Obraz szklany Alfa-Cer (Alfa-238 Forest Wide 250x60 (5*50x60) gat. I) 

 
Źródło: www.glazura.sklep.pl  

Dekoracje projektowane są w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz odpowiadają na potrzeby rynku. 
W 2008 r. jako pierwsza firma w Polsce, Alfa-Cer wprowadziła do swojej oferty dekoracje gresowe piaskowane, 
a dwa lata później, również jako pierwsza w kraju, dekory i panele szklane zadrukowane cyfrowo. W procesie 
produkcji wykorzystywane są najnowsze technologie, a we wzornictwie firma podąża za aktualnymi 
światowymi trendami. Potwierdzają to liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte na targach w kraju i zagranicą, są 
to m. in.: 

 Medal Złote Targi 2012 – Dom i Wnętrze 2011 

 Perła Ceramiki UE 2011 

 Perła Ceramiki Dystrybutorów 2011 

 Certyfikat Dynamiczna Firma 2011 

 Medal Złote Targi 2012 – Dom i Wnętrze 2012 

 Perła Ceramiki 2013 

Rysunek 42 Dekor szklany Alfa Cer (Alfa-422 Sunflower Twin 30x60 gat. I) 

  
Źródło: www.glazura.sklep.pl  

W 2014 r. przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek własną kolekcję płytek i dekoracji pod nazwą 
„Infinity”. Ta rozbudowana w dekoracje marka własna jest skierowana głównie do klienta indywidualnego. 
Wyroby pod marką ALFA sprzedawane są w sieci marketów budowlanych w całej Polsce. Od 2013 r. Alfa-Cer 
jest również generalnym przedstawicielem w Polsce trzech europejskich producentów płytek ceramicznych: 
CeraSAN (Hiszpania), Keramika MODUS (Chorwacja), MAINZU (Hiszpania). 
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Zakłady Ceramiki Budowlanej „Owczary” 
R.E.R Stępień Spółka Jawna 
Owczary 28 C 
26-341 Mniszków 
(44) 756 10 74 

 

Przedsiębiorstwo jest firmą rodzinną. Zakłady Ceramiki Budowlanej „Owczary” zostały założone 
w 1978 r. przez pana Lecha Stępnia. Początkowo była to lokalna cegielnia, jakich wiele działało wówczas 
w Polsce, charakteryzująca się ubogim parkiem maszynowym. Jedynym produktem wytwarzanym w tym 
okresie była cegła pełna formowana ręcznie i wypalana w piecu kręgowym własnej konstrukcji. W 1994 r. 
nastąpiła rozbudowa zakładu, zmiany technologii i unowocześnienie parku maszynowego, co przekształciło 
małą cegielnię w nowoczesny zakład ceramiki budowlanej. W 2002 r. rozpoczęto budowę całkowicie nowego 
zakładu produkcyjnego, który składa się z wydziałów przerobu i formowania masy, suszarni i pieca tunelowego 
i jest całkowicie zautomatyzowany, a wszystkie procesy produkcyjne są sterowane komputerowo

23
. Piec został 

doposażony w sterownię elektroniczną wraz z wizualizacją. Obecnie zakład produkuje 2 mln cegieł rocznie 
i zatrudnia około 100 osób. Bardzo dobrej jakości surowiec do zakładów dowożony jest z Rudy Malenieckiej 
(pow. konecki), gdzie firma ma własną kopalnię iłu.  

Rysunek 43 Czołowy produkt ZCB „Owczary” pustaki ceramiczne „TERMOton®” 

Źródło: www.owczary.pl  
Na wdrożenie nowej technologii produkcji wysoko drążonych pustaków ceramicznych firma pozyskała 

środki z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” 2007-2013. ZCB „Owczary” jako jedyne w Polsce 
wprowadziły do produkcji nowy system „TERMOton®” – zatrzaskowych pustaków wielogabarytowych. 
Produkty marki „Owczary” charakteryzują się wysoką akumulacją cieplną i służą do budowy budynków 
energooszczędnych oraz domów pasywnych. W 2010 r. ZCB „Owczary” wybudowały jeszcze wytwórnię betonu. 
Proces produkcji betonu jest tam również w pełni zautomatyzowany. ZCB „Owczary” są laureatami wielu 
nagród i wyróżnień: m. in. „Gazela 
Biznesu 2012”, Złoty medal Targów 
Poznańskich „Budma” 2014. W ciągu 
kilku ostatnich lat firma uzyskała 
w skali kraju pięcioprocentowy udział 
na rynku ceramiki budowlanej, 
ustępując jedynie trzem zagranicznym 
koncernom, które dysponują w Polsce 
łącznie 30 zakładami i które 
zdominowały polski rynek. ZCB 
„Owczary” ciągle wprowadzają 
innowacje technologicznie i planują 
zwiększenie swojej produkcji, a tym 
samym zmniejszenie kosztów 
i poprawę konkurencyjności. Barierą 
dalszego rozwoju firmy jest zła 
dostępność komunikacyjna. 
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 podane za: www.opocznopowiat.pl/aktualnosc-2-1607-zcb_owczary.html 

Rysunek 44 Pomieszczenie komputera przemysłowego Siemens S 7 
i sterowni pieca tunelowego 

 
Źródło: www.owczary.pl  
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3.12. Analiza SWOT sektora materiałów budowlanych 

ANALIZA SWOT SEKTORA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

SZANSE ATUTY SŁABOŚCI ZAGROŻENIA 

 Największe w kraju złoża 
piasków szklarskich 
i formierskich 

Wyczerpujące się złoża 
surowców ilastych dla 
przemysłu ceramicznego 
i niekorzystne warunki 
geologiczne zalegania złóż 

 

 Obciążenie dróg lokalnych 
transportem surowców 
mineralnych 

Ograniczenie finansowania 
dróg lokalnych z funduszy 
UE w latach 2014-2020 

Niewielkie wykorzystanie 
kolei do transportu 
surowców i materiałów 
budowlanych 

 

Rozwój budownictwa 
ekologicznego 
i energooszczędnego 

Dynamiczny rozwój 
nowoczesnej bazy 
produkcyjnej firm 
skutkujący kilkakrotnym 
wzrostem produkcji płytek 
ceramicznych w ostatnim 
dwudziestopięcioleciu 

Uzależnienie sektora od 
wahań koniunktury 
w budownictwie 

Globalne kryzysy finansowe 
i gospodarcze 

Koncentracja krajowej 
produkcji płytek 
ceramicznych na pograniczu 
województw łódzkiego 
i świętokrzyskiego 

Ograniczenie popytu 
krajowego z uwagi na 
zniesienie ulg podatkowych: 
remontowej i budowlanej 

Centra podejmowania 
decyzji strategicznych 
u głównych graczy w branży 
ceramicznej zlokalizowane 
w Polsce 

Silna konkurencja na rynku 
płytek ceramicznych 
skutkująca upadkiem 
najsłabszych firm w okresie 
dekoniunktury gospodarczej 

Stworzenie dogodnych 
warunków dla rozwoju firm 
przemysłu ceramicznego 
i szklarskiego na obszarach 
specjalnych stref 
ekonomicznych 

 Wysokie moce przerobowe 
w zakresie produkcji szkła 
budowlanego (największa 
w Europie wanna do 
wytopu szkła płaskiego 
„Euroglas” w gminie Ujazd) 

Niewykorzystanie pełnych 
mocy produkcyjnych 
zakładów przemysłu 
ceramicznego i szklarskiego 
z uwagi na ograniczenie 
popytu wewnętrznego 

 

 Dynamiczny rozwój 
eksportu płytek, zwłaszcza 
do krajów Europy 
Wschodniej 

 Niestabilna sytuacja 
polityczna i militarna na 
wschodniej Ukrainie 
(Donbas) 

 Przejęcie przez polski 
kapitał i inwestycje 
w zakładach branży 
ceramicznej zagranicą 
(ekspansja Grupy „Rovese”) 

Konkurencja tanich płytek 
ceramicznych i innych 
materiałów budowlanych 
z Chin 

 Energochłonność sektora 
materiałów budowlanych 
i znacząca emisja gazów do 
atmosfery 

Pakiet klimatyczno-
energetyczny UE 
zobowiązujący państwa 
członkowskie do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych 

Nowe technologie 
ograniczające zużycie gazu 
w produkcji ceramicznej 
i szklarskiej 

Niebezpieczeństwo relokacji 
zakładów do krajów, 
w których nie ma zaostrzeń 
środowiskowych 
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Wzrost cen gazu ziemnego 
i energii elektrycznej 

 Oparcie gospodarki 
i przemysłu obszaru 
(szczególnie powiatu 
opoczyńskiego) na 
przemyśle ceramicznym 

Niebezpieczeństwo 
monokultury przemysłowej 

 

 Nowoczesne, 
zautomatyzowane 
i skomputeryzowane linie 
produkcyjne w przemyśle 
ceramicznym 

Ograniczenie zatrudnienia 
w sektorze z uwagi na 
automatyzację produkcji 
 

 

 Wysoka innowacyjność 
i konkurencyjność 
przemysłu ceramicznego 

Lokalizacja pionu badawczo-
rozwojowego hut szkła 
zagranicą w siedzibach 
zagranicznych koncernów 

 

Istniejące zaplecze 
badawczo-rozwojowe firm 
ceramicznych (laboratoria) 

Wykorzystanie środków 
unijnych na zakup maszyn 
i urządzeń podnoszących 
poziom technologiczny MŚP 
z sektora produkcji 
materiałów budowlanych 

Niewielki zakres współpracy 
sektora materiałów 
budowlanych ze sferą 
naukowo-badawczą 
ograniczający się najczęściej 
do certyfikacji wyrobów 

Podniesienie wiedzy 
i kompetencji pracowników 
i kadry zarządzającej dużych 
firm z sektora dzięki 
środkom z PO KL (Europejski 
Fundusz Społeczny) 

Powołanie klastra COP Konsolidacja sektora płytek 
ceramicznych w grupy 
kapitałowe („Rovese”, 
Ceramika Paradyż) 

Niski poziom współpracy 
i wzajemnych kontaktów 
pomiędzy podmiotami 
w branży 

 

Istnienie nieformalnego 
klastra ceramicznego 
w Końskich 

Wsparcie RSI LORIS dla 
powstania klastrów 
w obszarach uznanych za 
specjalizacje regionalne 
(m. in. zaawansowane 
materiały budowlane) 

 Powstanie 
międzyuczelnianego 
kierunku „Chemia 
budowlana” na Politechnice 
Łódzkiej 

Brak w regionie placówek 
naukowo-badawczych 
i uczelni specjalizujących się 
w dydaktyce i badaniach 
w obszarze produkcji 
materiałów budowlanych 

 

 Bogata oferta 
specjalistycznych 
wydawnictw i periodyków 
dot. ceramiki, szkła 
i materiałów budowlanych 

Niechęć przedsiębiorców, 
inżynierów i techników do 
zrzeszania się 
w stowarzyszeniach 
branżowych 
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4. Miejsce platformy materiałów budowlanych w strategicznych 
dokumentach województw łódzkiego i świętokrzyskiego 

4.1. Plany zagospodarowania przestrzennego województw 

Koncepcja powstania ponadregionalnej platformy ceramicznej, czy też klastra materiałów budowlanych 
pojawia się w dokumentach strategicznych obydwu województw. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego zatwierdzony został Uchwałą 
nr LX/164810/2010 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. Zgodnie z planem, realizacji 
jednego z celów głównych, jakim jest „Równoważenie systemu osadniczego i poprawa spójności terytorialnej 
regionu” ma służyć „Tworzenie sieciowej struktury gospodarczej” m. in. poprzez „kształtowanie powiązań 
i rozwój ponadregionalnej łódzko-świętokrzyskiej platformy materiałów budowlanych, w tym zastosowanie 
nowych technologii w przemyśle oraz rozwój chemii budowlanej”. Wskazano też potencjał ludzki i materialny 
oraz zasoby naturalne powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego jako podstawę rozwoju klastra 
ceramicznego i materiałów budowlanych. W planie województwa miasta Tomaszów Mazowiecki i Opoczno 
wskazano jako istotne węzły sieci osadniczej z określonymi endogenicznymi potencjałami społeczno-
gospodarczymi, wymagającymi wsparcia. Miasto Tomaszów Mazowiecki zaliczone zostało do grupy 
regionalnych i ponadlokalnych biegunów wzrostu. „Tomaszów Mazowiecki – element krajowej sieci 
regionalnych ośrodków równoważenia rozwoju i wojewódzkiej sieci ponadlokalnych biegunów wzrostu, którego 
rola w wojewódzkim systemie osadniczym oparta będzie na wspieraniu funkcji węzła komunikacyjnego oraz 
funkcji logistycznej, funkcji przemysłowej opartej na kształtujących się: klastrze ceramicznym i materiałów 
budowlanych, tomaszowskiej podstrefie ŁSSE, istniejącym potencjale średnich i dużych przedsiębiorstw 
przemysłu włókienniczego, odzieżowego i spożywczego…”. Opoczno zostało zaliczone do grupy miast na 
obszarach zagrożonych peryferyzacją, które wymagają podjęcia odpowiednich działań wzmacniających ich 
potencjał: „Opoczno – wspieranie funkcji przemysłowej, opartej na przemyśle i kształtującym się klastrze 
ceramiki i materiałów budowlanych oraz na przemyśle włókienniczym, rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw, wspieranie miasta jako ośrodka żywej kultury ludowej…”. Do planu województwa łódzkiego 
wnioski zgłosiło także województwo świętokrzyskie, wskazując m. in. na recesję gospodarczą panującą 
w obszarze przygranicznym województwa świętokrzyskiego z województwem łódzkim (powiaty konecki 
i włoszczowski). W powiecie koneckim rozwija się podstrefa Starachowickiej Strefy Ekonomicznej. 
Świętokrzyskie Biuro Planowania Regionalnego w Kielcach wskazało też więzi gospodarcze mogące połączyć 
województwo łódzkie i świętokrzyskie dzięki inicjatywie związanej z powstaniem klastra ceramicznego 
o zasięgu ponadregionalnym (Grono Ceramiczne Końskie – Opoczno). W planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa łódzkiego, w rozdziale poświęconym współpracy międzyregionalnej, wśród 
strategicznych kierunków działań, wymieniono także projekt powołania Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy 
Materiałów Budowlanych. 

 

Zmiana „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego” zatwierdzona 
Uchwałą nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. wskazuje na 
uwarunkowania wynikające z sąsiedztwa z województwami ościennymi. Odnośnie województwa łódzkiego 
podkreśla się, że „Wspólną cechą obszarów sąsiadujących są bardzo słabe warunki przyrodniczo-glebowe, 
wysoka lesistość oraz potrzeba głębokiej restrukturyzacji, związana z wyczerpaniem się dotychczasowych 
czynników rozwoju (rolnictwo dwuzawodowe, drobny przemysł, chłonny rynek pracy w ośrodkach miejskich). 
Znaczna część tego obszaru objęta jest obecnie silną recesją gospodarczą i najwyższym w regionie 
bezrobociem, zaś wszystkie gminy wymagają wielokierunkowej aktywizacji, bazującej na funkcjach 
proekologicznych. Omawiany obszar po stronie świętokrzyskiej jest szczególnie predysponowany do rozwoju 
opartego o funkcje nierolnicze, zwłaszcza turystykę”. Wskazano też na płaszczyznę współpracy związaną 
z aktywizacją gospodarczą, której może służyć m. in. Wspieranie inicjatyw klastrowych, jak np.: Grono 
Ceramiczne Końskie – Opoczno (Łódzko-Świętokrzyska Platforma Materiałów Budowlanych oparta na złożach 
surowców i potencjale przetwórczym) 

4.2. Strategie rozwoju województw 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/644/13 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. W diagnozie do tego opracowania zidentyfikowano Zagłębie 
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Ceramiczno-Budowlane Opoczno – Tomaszów Mazowiecki. W zapisach strategii w ramach polityki 
terytorialno-funkcjonalnej dla Zagłębia sformułowano cel strategiczny oraz strategiczne kierunki działań

24
: 

 

„Cel strategiczny 

Obszar nowoczesnego przemysłu materiałów budowlanych, opartego na zasobach surowcowych 
i wykorzystującego innowacyjne technologie oraz kreatywne rozwiązania w zakresie projektowania 
i wzornictwa. 

 

Strategiczne kierunki działań: 
1. Wspieranie działań na rzecz poprawy dostępu do wiedzy oraz transferu najnowszych osiągnięć 

technologicznych w przemyśle ceramicznym i szklarskim.  
2. Wspieranie powiązań sieciowych, w tym m. in. w zakresie wprowadzania nowoczesnego wzornictwa 

przemysłowego.  
3. Wspieranie w regionie rozwoju specjalistycznego szkolnictwa zawodowego dla przemysłu ceramicznego 

i szklarskiego na poziomie średnim i wyższym.  
4. Wspieranie działań na rzecz powstania w regionie ośrodka badawczo – rozwojowego dla przemysłu 

ceramicznego i szklarskiego. 
5. Wspieranie działań w kierunku powstania interaktywnego muzeum przemysłu ceramicznego i szklarskiego. 
6. Wspieranie działań na rzecz rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kierunku leśnym. 
7. Wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej. 
8. Wspieranie działań na rzecz kształtowania ponadregionalnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych 

w zakresie rozwoju nowoczesnego przemysłu materiałów budowlanych – klastrów (m. in. Łódzko-
Świętokrzyska Platforma Zaawansowanych Materiałów Budowlanych).” 

 

W SRWŁ 2020 w rozdziale dotyczącym realizacji strategii w jej wymiarze ponadregionalnym wskazano 
strategiczne w skali kraju pola współpracy, a wśród nich m. in.: Łódzko-Świętokrzyską Platformę 
Zaawansowanych Materiałów Budowlanych: 

„Łódzko-Świętokrzyska Platforma Zaawansowanych Materiałów Budowlanych, bazująca na 
powiązaniach między producentami płytek ceramicznych, cementu, płyt kartonowo-gipsowych i chemii 
budowlanej a kopalniami surowców w województwie łódzkim i świętokrzyskim. Realizacja projektu przyczyni się 
do wzmocnienia ponadregionalnych powiązań funkcjonalnych Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno – 
Tomaszów Mazowiecki.” 

 

W SRWŁ 2020 wskazane są też kluczowe przemysły regionu, które mogą przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności regionalnej gospodarki: 

„1.1.2. Rozwój nowoczesnych technologii (biotechnologie, nanotechnologie i zaawansowane materiały, 
mechatronika, technologie komunikacyjne i informatyczne) dla kluczowych przemysłów regionu (zwłaszcza 
przemysłu włókienniczego, energetycznego, medycznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, rolno-
spożywczego, meblowego, materiałów budowlanych, maszynowego i elektromaszynowego, eko-przemysłów), 
m. in. poprzez: wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć i procesów dyfuzji rozwiązań innowacyjnych do 
gospodarki, inicjowanie przedsięwzięć i rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat nowoczesnych 
technologii, ich znaczenia i możliwości zastosowania w kluczowych przemysłach regionu, promocję podmiotów 
wykorzystujących nowoczesne technologie”. 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 została przyjęta Uchwałą 
nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 r. W rozdziale dotyczącym 
współpracy międzynarodowej, międzyregionalnej i ponadregionalnej, wskazano w obszarze inicjatyw 
gospodarczych m. in.: „Rozwój klastrów działających na styku województwa świętokrzyskiego i ościennych”, 
a w obszarze edukacji i nauki „Międzynarodową i międzyregionalną współpracę naukową na poziomie uczelni 
wyższych w działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i dziedzin technicznych”. 
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 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź 2013 
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4.3. Regionalne strategie innowacji  

Przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa 
Łódzkiego – „LORIS 2030” wskazuje również specjalizacje regionalne, które powinny być motorami rozwoju 
gospodarczego województwa łódzkiego, a wśród nich zawansowane materiały budowlane: 

„W województwie łódzkim potencjał poszczególnych branż został szczegółowo przeanalizowany na 
etapie przygotowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. W wyniku dodatkowej 
oceny potencjału branż wskazanych w ww. dokumencie pod kątem możliwości ich rozwoju oraz potencjału 
naukowego dostępnego w regionie łódzkim, wybrano te, które mają szczególny potencjał innowacyjny i mogą 
stać się regionalnymi lokomotywami wzrostu. Są to:  

 Branża medyczna, farmacja i kosmetyki (w tym medycyna uzdrowiskowa),  

 Energetyka (w tym EE, OZE),  

 Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo),  

 Zaawansowane materiały budowlane (w tym wzornictwo),  

 Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze,  

 Informatyka i telekomunikacja”. 
 

W projekcie „Strategii Badań i Innowacji województwa świętokrzyskiego” do inteligentnych 
specjalizacji województwa zostały zaliczone: zasobooszczędne budownictwo, przemysł metalowo-odlewniczy, 
turystyka zdrowotna i prozdrowotna, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze. Specjalizacjami 
horyzontalnymi w regionie są technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT), zrównoważony rozwój 
energetyczny, branża targowo-kongresowa. 

4.4. Inne dokumenty  

Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020 wskazuje Ceramiczno-Budowlany Obszar 
Funkcjonalny Opoczno – Tomaszów Mazowiecki jako jeden z podstawowych filarów wzmacniania potencjału 
gospodarczego powiatu. 

 

W „Strategii rozwoju klastrów w województwie świętokrzyskim” zaprezentowano Grono płytek 
ceramicznych Końskie – Opoczno – Przysucha – Tomaszów Mazowiecki: 

„Przykładem znaczenia sieciowych relacji międzyorganizacyjnych w branży budowlanej jest powiat 
konecki położony na północy województwa świętokrzyskiego, w sąsiedztwie województw mazowieckiego 
i łódzkiego. Znaczna część powiatu położona jest na Wzgórzach Opoczyńskich zasobnych w złoża glinki, co 
sprzyjało rozwojowi płytek ceramicznych, podobnie w sąsiednich powiatach Tomaszów Mazowiecki, Opoczno 
i Przysucha; co jest przesłanką rozwoju grona płytek ceramicznych Końskie – Opoczno – Przysucha – Tomaszów 
Mazowiecki. Przedsiębiorstwa części grona budowlano-ceramicznego równocześnie konkurują i współpracują 
ze sobą. Związki te mają najczęściej formę kooperacji produkcyjnej, a także kontaktów nieformalnych. Należy 
też zwrócić uwagę na sprzyjające otoczenie dla działających producentów płytek. Należy ubolewać, iż do 
dzisiejszego dnia (marzec 2008) przedsiębiorstwa wchodzące w skład klastra nie sformalizowały się.”

25
 

Grono ceramiczne Końskie – Opoczno wskazano również w opracowaniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości zat. „Klastry świętokrzyskie”. 

Tabela 22 Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych w dokumentach strategicznych 

Dokument strategiczny szczebla regionalnego Województwo łódzkie 
Województwo 
świętokrzyskie 

Strategia rozwoju województwa  + v  v 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa v v 

Regionalna Strategia Innowacji + + 
 

Objaśnienia: 

+ przemysł materiałów budowlanych i ceramiczny oraz budownictwo wskazany jako specjalizacja regionalna 
v rozwój ponadregionalnej sieci współpracy (platforma, klaster, grono) w zakresie przemysłu materiałów budowlanych 
i ceramicznego na obszarze pogranicza województw łódzkiego i świętokrzyskiego  
Źródło:

 
Opracowanie własne   

                                                           
25

 Zbigniew Olesiński, „Strategia rozwoju klastrów w województwie świętokrzyskim”, Kielce 2008 
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5. Ocena powiązań w sektorze produkcji materiałów budowlanych na 
podstawie wyników badań własnych 

5.1. Analiza wyników badań ankietowych wśród mikro i małych firm sektora 
materiałów budowlanych 

Wprowadzenie 

W grudniu 2014 r. na zlecenie BPPWŁ firma ankieterska przeprowadziła 50 wywiadów 
kwestionariuszowych (zob. Aneks nr 1) wśród przedstawicieli mikro (do 9 pracujących) i małych (10-49 
pracujących) firm z terenu powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego. Ponadto, przed rozpoczęciem fazy 
terenowej badania, został także wykonany przez zespół badawczy ROT WŁ pilotaż wywiadu na próbie 
3 respondentów. Jego wynik był na tyle zadowalający, iż zdecydowano się włączyć go do próby zasadniczej 
i zakodowano zgodnie z kluczem kodowym. Tym sposobem (50+3) ogólna liczba analizowanych wywiadów 
wzrosła do 53. 

Baza respondentów została wyłoniona z bazy REGON z 2012 r. udostępnionej przez Urząd Statystyczny 
w Łodzi. Zawierała ona dane 154 przedsiębiorców z sekcji B08 (Pozostałe górnictwo i wydobywanie) i C23 
(Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych) zatrudniających poniżej 50 
pracowników i zarejestrowanych na terenie powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego. Ponadto na podstawie 
m. in. informacji o firmach znalezionych w Internecie została wyłoniona grupa firm najbardziej odpowiadająca 
założeniom badania i przekazana firmie ankieterskiej. Ze względu na problemy ze skuteczną realizacją 50 
wywiadów do wytypowanej próby firma ankieterska w uzgodnieniu z BPPWŁ dołączyła kolejnych 9 firm, które 
zostały wyszukane przez nią w toku prowadzenia badań. 

Dostarczone kwestionariusze zostały zakodowane i zanalizowane w programie PS IMAGO.  

Charakterystyka badanej populacji – analiza danych metryczkowych 

Siedziba firmy 

Ponad połowa przeprowadzonych wywiadów (31) objęła przedsiębiorców działających na terenie 
powiatu tomaszowskiego. Wynika to między innymi z większej liczby firm zarejestrowanych na terenie tego 
powiatu niż w powiecie opoczyńskim (64% w wyłonionej bazie respondentów). 

Tabela 23 Gmina siedziby firmy w powiecie tomaszowskim 
(N=53) 
 

POWIAT TOMASZOWSKI 

gmina liczba wywiadów 

m. Tomaszów Mazowiecki 8 

gm. Tomaszów Mazowiecki 3 

Budziszewice 8 

Czerniewice 1 

Inowłódz 2 

Lubochnia 5 

Ujazd 3 

Żelechlinek 1 

ogółem 31 

Tabela 24 Gmina siedziby firmy w powiecie opoczyńskim 
(N=53) 
 

POWIAT OPOCZYŃSKI 

gmina liczba wywiadów 

m.gm. Opoczno 13 

m.gm. Drzewica 1 

Białaczów 3 

Mniszków 2 

Sławno 1 

Żarnów 2 

ogółem 22 

Źródło: Badania własne 

Zakres działalności badanych przedsiębiorstw 

Udzielone przez respondentów odpowiedzi nie zawsze pokrywały się ze wskazanym przez nich kodem 
PKD podstawowej działalności. Wynika to z tego, iż produkcja materiałów budowalnych mogła nie być główną 
działalnością przedsiębiorstwa. 

Wyszczególnione rodzaje działalności zostały pogrupowane w następujące kategorie: 

 produkcja wyrobów betonowych, m. in. ogrodzeń betonowych, kostki brukowej, cegieł i bloków 
betonowych, pustaków kominowych, słupów i podmurówek z betonu, betonu towarowego, suchych 
zapraw betonowych – najliczniejsza grupa 30 przedsiębiorstw, 

 działalność wydobywcza – piasku, żwiru, piaskowca, kruszyw – 5 przedsiębiorstw, 
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 kamieniarstwo – produkcja m. in. parapetów, blatów, nagrobków – 7 przedsiębiorstw, 

 produkcja dekoracji szklanych i ceramicznych oraz mozaiki – 5 przedsiębiorstw, 

 handel materiałami budowlanymi – 4 przedsiębiorstwa, 

 usługi budowlane – 2 przedsiębiorstwa. 
 

Mapa 25 Rozmieszczenie przedsiębiorstw, z którymi przeprowadzono badanie 

 
Zdecydowana większość (77%) przebadanych przedsiębiorstw wskazała dział C23 (Produkcja wyrobów 

z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych) jako swoją podstawową działalność, zaś trzy firmy dział 
B08 (Pozostałe górnictwo i wydobywanie). Były to podstawowe branże brane pod uwagę w opracowywaniu 
tematu „Możliwości rozwoju łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych”. 
Natomiast pozostałych 9 przebadanych firm, mimo prowadzenia pobocznej działalności związanej z produkcją 
materiałów budowlanych, wskazało inne działy PKD jako swoją główną działalność. 

Tabela 25 Kod PKD 2007 podstawowej działalności przedsiębiorstwa (N=53) 

Sekcja PKD Dział PKD Liczebność 

B Górnictwo i wydobywanie 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie 3 

C Przetwórstwo przemysłowe 

22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 1 

23 
 

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych 
surowców niemetalicznych 

41 

F Budownictwo 

41 
 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków 

2 

43 Roboty budowlane specjalistyczne 1 

G 

Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając 
motocykle 

46 
 

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami 
samochodowymi 

3 

47 
 

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu 
detalicznego pojazdami samochodowymi 

2 

Źródło: Badania własne 
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Wielkość przedsiębiorstwa 

43 respondentów prowadziło mikro przedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 pracowników), pozostałych 10 
prowadziło małe firmy (zatrudniające od 10 do 49 pracowników). 

Liczba lat prowadzenia działalności 

Liczbę lat prowadzenia działalności firm (wyliczoną na podstawie podanego w kwestionariuszu roku 
powstania) uporządkowaną w przedziały prezentuje poniższy wykres. W badanej populacji przeważały 
przedsiębiorstwa działające na rynku od 21 do 30 lat.  

Rysunek 45 Liczba lat prowadzenia działalności (N=53) 

 
Źródło: Badania własne 

Najkrótszy okres prowadzenia działalności firmy to 2 lata, zaś najdłuższy to 38 lat. Średni okres 
prowadzenia działalności wyniósł w badanej populacji prawie 17 lat. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią 
(dominantą) były 22 lata prowadzenia działalności. Oznacza to, że w branży materiałów budowlanych na 
badanym terenie znaczną część stanowią firmy działające na rynku od wielu lat. Najprawdopodobniej są to 
rodzinne przedsiębiorstwa, przekazywane w prowadzenie kolejnym pokoleniom. 

Tabela 26 Statystyki opisowe – Liczba lat prowadzenia działalności (N=53) 

 Minimum Maksimum Średnia Dominanta 

Liczba lat prowadzenia działalności  2 38 16,7 22 

Źródło: Badania własne 

Dominujący zasięg terytorialny działania przedsiębiorstwa 

Najwięcej z badanych firm (20) uznało, że ma krajowy zasięg działania. Niewiele mniej odpowiedziało, że 
ich działalność ma zasięg lokalny (17) oraz regionalny (15). Jedynie jedno przedsiębiorstwo ma zasięg 
międzynarodowy – jest to firma produkująca płytki ceramiczne.  

Tabela 27 Dominujący zasięg terytorialny działania przedsiębiorstwa (N=53) 

zasięg działania przedsiębiorstwa liczebność 

lokalny (gmina/powiat) 17 

regionalny (województwo) 15 

krajowy 20 

międzynarodowy 1 

Źródło: Badania własne 

Poziom nowoczesności wykorzystywanych w firmie rozwiązań technicznych 

Ponad połowa respondentów (28) uznała, że rozwiązania techniczne wykorzystywane w ich firmie 
reprezentują jedynie lokalny poziom innowacyjności. Poziom regionalny wskazało 13 firm, zaś krajowy 12. 
Żaden z respondentów nie uznał, że jego firma reprezentuje światowy poziom swoich rozwiązań technicznych. 
Może się wydawać, że główny wpływ na stopień unowocześnienia procesów produkcyjnych miał charakter 
przedsiębiorstw (mikro i małe firmy) oraz rodzaj prowadzonej działalności. Wyższy poziom nowoczesności 
wskazywały raczej większe firmy zajmujące się bardziej skomplikowaną produkcją. 
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Tabela 28 Poziom nowoczesności wykorzystywanych w firmie rozwiązań technicznych (N=53) 

poziom nowoczesności liczebność 

lokalny 28 

regionalny 13 

krajowy 12 

Źródło: Badania własne 

Porównując odpowiedzi na te dwa pytania można zauważyć, że najwięcej (13) przedsiębiorstw ma 
lokalny zasięg działania i lokalny poziom rozwiązań technicznych. 15 przedsiębiorców wskazało, że ich firma 
mimo lokalnego poziomu rozwiązań technicznych posiada regionalny lub nawet krajowy zasięg. Tak więc mimo 
niezbyt wysokiego poziomu nowoczesności przedsiębiorstwom udało się zdobyć szersze niż tylko lokalne rynki 
zbytu. 

Tabela 29 Dominujący zasięg terytorialny działania przedsiębiorstwa w porównaniu do poziomu nowoczesności 
wykorzystywanych rozwiązań technicznych (N=53) 

 
Dominujący zasięg terytorialny działania przedsiębiorstwa 

lokalny 
(gmina/powiat) 

regionalny 
(województwo) 

krajowy międzynarodowy 

Poziom 
nowoczesności 
wykorzystywanych 
w firmie rozwiązań 
technicznych 

lokalny 13 7 8 0 

regionalny 4 5 4 0 

krajowy 0 3 8 1 

światowy 0 0 0 0 

Źródło: Badania własne 

Przynależność do organizacji, stowarzyszeń 

Jedynie jedna z badanych firm jest członkiem organizacji, a konkretnie Mazowieckiego Zrzeszenia 
Handlu, Przemysłu i Usług. Pozostałe 52 przedsiębiorstwa nie są nigdzie zrzeszone. Może to świadczyć o małej 
potrzebie zrzeszania się przez badanych przedsiębiorców. Ta niechęć do stowarzyszania się może też oznaczać 
niechęć do przystąpienia do ewentualnej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych. 

Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstwa w porównaniu do 2011 r. 

Większość (27) przebadanych respondentów stwierdziła, że kondycja ekonomiczna ich przedsiębiorstwa 
nie zmieniła się w porównaniu z rokiem 2011. 15 respondentów uznało, że ich przedsiębiorstwo rozwinęło się, 
zaś 11, że kondycja ekonomiczna przedsiębiorstwa się pogorszyła. 

Tabela 30 Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstwa w porównaniu do 2011 r. (N=53) 

kondycja przedsiębiorstwa w porównaniu z 2011 r. liczebność 

przedsiębiorstwo rozwinęło się 15 

przedsiębiorstwo jest w takiej samej kondycji/ sytuacji 
ekonomicznej 

27 

pogorszyła się kondycja/ sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa 11 

Źródło: Badania własne 

Przewidywana w 2015 r. zmiana kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa 

Przy ocenie przewidywanej kondycji przedsiębiorstwa w 2015 r. najliczniejszą grupę stanowiły 
przedsiębiorstwa, które deklarowany utrzymanie obecnej sytuacji. Liczna grupa 20 respondentów przewiduje 
rozwój przedsiębiorstwa, zaś 3 ograniczenie bądź zmniejszenie działalności. 

Tabela 31 Przewidywana w 2015 r. zmiana kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa (N=53) 

przewidywana w 2015 r. zmiana kondycji przedsiębiorstwa liczebność 

rozwój przedsiębiorstwa 20 

brak zmian, utrzymanie obecnej sytuacji 30 

ograniczenie/ zmniejszenie działalności 3 

Źródło: Badania własne 
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Współpraca z partnerami 

Pochodzenie głównych dostawców czynników produkcji w 2014 r. 

Dla większości ankietowanych firm główni dostawcy czynników produkcji pochodzą z powiatu 
tomaszowskiego (35). Powiat ten był również wskazywany najczęściej jako miejsce pochodzenia pierwszego, 
drugiego i trzeciego głównego dostawcy czynników produkcji. Liczne wskazania miały również województwo 
łódzkie (oprócz powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego) (23) oraz pozostały obszar kraju (22). Powiat 
opoczyński pomimo, iż pochodziło z niego 22 respondentów, został wskazany tylko 18 razy.  

Znaczna część przedsiębiorców współpracuje tylko z 1 dostawcą czynników produkcji. Jedynie połowa 
była w stanie wskazać 3 swoich głównych dostawców. 

Ponadto 4 respondentów wskazało, że wszyscy 3 dostawcy pochodzą z tego samego miejsca – w 2 
przypadkach był to powiat tomaszowski i w 2 pozostały teren województwa łódzkiego. Natomiast u 6 
przedsiębiorców 2 spośród 3 dostawców pochodziło z tego samego miejsca, z czego u 2 z nich był to powiat 
tomaszowski. 

Niezwykle rzadko dostawcą czynników produkcji są partnerzy z zagranicy (jedynie w 3 przypadkach), ale 
dla 2 przedsiębiorstw jest to główne źródło dostaw czynników produkcji. 

Tabela 32 Pochodzenie głównych dostawców czynników produkcji (N=53) 

 
Pochodzenie 
pierwszego 

głównego dostawcy  

Pochodzenie 
drugiego głównego 

dostawcy  

Pochodzenie 
trzeciego głównego 

dostawcy  
Suma 

powiat tomaszowski 16 10 9 35 

powiat opoczyński 8 6 4 18 

powiat konecki 1 0 0 1 

województwo łódzkie (oprócz 
powiatów tomaszowskiego 
i opoczyńskiego) 

9 7 7 23 

województwo świętokrzyskie 
(oprócz powiatu koneckiego) 

5 5 2 12 

województwo mazowieckie 1 0 1 2 

kraj 11 7 4 22 

zagranica 2 0 1 3 

SUMA 53 35 28  

Źródło: Badania własne 

Rysunek 46 Pochodzenie głównych dostawców czynników produkcji (N=53) 

 
Źródło: Badania własne 
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Ponadto można zauważyć, że głównymi dostawcami czynników produkcji są firmy lokalne. Respondenci 
z powiatu tomaszowskiego współpracowali głównie z firmami z tego powiatu bądź pozostałego terenu 
województwa łódzkiego. Podobnie przedsiębiorcy z powiatu opoczyńskiego mieli dostawców z tego powiatu, 
ale również z terenu całego kraju. 

Tabela 33 Pochodzenie głównych dostawców czynników produkcji w porównaniu do powiatu siedziby firmy respondenta 
(N=53) 

pochodzenie dostawców czynników produkcji 
powiat firmy respondentów 

tomaszowski opoczyński 

powiat tomaszowski 30 5 

powiat opoczyński 9 9 

powiat konecki 0 1 

województwo łódzkie (oprócz powiatów tomaszowskiego 
i opoczyńskiego) 

16 7 

województwo świętokrzyskie (oprócz powiatu koneckiego) 9 3 

województwo mazowieckie 2 0 

kraj 14 8 

zagranica 2 1 

Źródło: Badania własne 

Pochodzenie głównych klientów/odbiorów z 2013 r. 

Podobnie sytuacja ma się w przypadku klientów/odbiorców. Najwięcej pochodzi ich z powiatu 
tomaszowskiego (31) i był on również wskazany jako miejsce pochodzenia pierwszego i drugiego 
najważniejszego odbiorcy. Dużo odbiorców pochodzi także z województwa łódzkiego (oprócz powiatów 
tomaszowskiego i opoczyńskiego) (30), pozostałego obszaru kraju (24) oraz powiatu opoczyńskiego (23). 
Również trzeci główny odbiorca badanych firm pochodził najczęściej z województwa łódzkiego (oprócz 
powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego).  

Porównanie liczby dostawców i odbiorców, z którymi współpracują badane przedsiębiorstwa wskazuje 
na to, że współpracują oni z większą liczbą odbiorców niż dostawców. Blisko 2/3 respondentów posiada co 
najmniej 3 głównych klientów. W przypadku współpracy województwa świętokrzyskiego sytuacja jest dokładnie 
odwrotna, liczniejszą grupę stanowią dostawcy czynników produkcji (12) niż odbiorcy ich produktów (3). 

Tabela 34 Pochodzenie głównych klientów/odbiorców (N=53) 

 

Pochodzenie 
pierwszego 
głównego 

klienta/odbiorcy 

Pochodzenie 
drugiego głównego 

klienta/odbiorcy 

Pochodzenie 
trzeciego głównego 

klienta/odbiorcy 
suma 

powiat tomaszowski 16 10 5 31 

powiat opoczyński 13 7 3 23 

powiat konecki 0 2 1 3 

województwo łódzkie (oprócz 
powiatów tomaszowskiego 
i opoczyńskiego) 

10 9 11 30 

województwo świętokrzyskie 
(oprócz powiatu koneckiego) 

1 1 1 3 

województwo mazowieckie 0 6 1 7 

kraj 13 4 7 24 

zagranica 0 3 3 6 

SUMA 53 42 32  

Źródło: Badania własne 

Pięciu respondentów wskazało, że wszyscy ich odbiorcy pochodzą bądź z powiatu tomaszowskiego, 
pozostałej części województwa łódzkiego bądź terenu całego kraju. U 6 przedsiębiorców 2 ich klientów 
pochodziło z tego samego miejsca, z czego u 2 z nich był to powiat tomaszowski. Można również zauważyć, że 
odbiorcy z województwa mazowieckiego byli wskazywani częściej niż ci ze świętokrzyskiego. 
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Nieliczną grupę stanowią klienci/odbiorcy z zagranicy, a przedsiębiorcy, którzy wskazali na współpracę 
z nimi byli w większości właścicielami małych firm produkujących ogrodzenia betonowe. Żaden z nich nie 
wskazał jednak tej grupy jako swojego pierwszego klienta.  

Rysunek 47 Pochodzenie głównych klientów/odbiorców (N=53) 

 
Źródło: Badania własne 

Również główni klienci i odbiorcy produktów pochodzą najczęściej z najbliższych okolic działania firmy 
respondentów. Spośród respondentów pochodzących z powiatu tomaszowskiego aż 27 ich klientów również 
prowadzi działalność na tym terenie. Respondenci współpracują również z firmami z pozostałego terenu 
województwa mazowieckiego (22) oraz kraju (16).  

Podobnie ma się sytuacja w przypadku respondentów z powiatu opoczyńskiego. Najwięcej (13) klientów 
pochodzi również z tego powiatu, w drugiej kolejności zaś z pozostałej części województwa łódzkiego oraz 
z terenu kraju (po 8). 

Tabela 35 Pochodzenie głównych klientów/odbiorców w porównaniu do powiatu siedziby firmy respondenta (N=53) 

pochodzenie klientów/odbiorców 
powiat firmy respondentów 

tomaszowski opoczyński 

powiat tomaszowski 27 4 

powiat opoczyński 10 13 

powiat konecki 0 3 

województwo łódzkie (oprócz powiatów tomaszowskiego 
i opoczyńskiego) 

22 8 

województwo świętokrzyskie (oprócz powiatu koneckiego) 1 2 

województwo mazowieckie 3 4 

kraj 16 8 

zagranica 4 2 

Źródło: Badania własne 

Współpraca z innymi partnerami (oprócz dostawców i odbiorców) 

Większość respondentów (29) stwierdziła, że współpracuje z innymi (oprócz dostawców i odbiorców) 
partnerami. Ponadto można zauważyć, że firmy, które mają większą liczbę dostawców i odbiorców chętniej 
nawiązują współpracę z innymi partnerami – spośród 26 z nich o największej liczbie dostawców i odbiorców aż 
18 podjęło dalszą współpracę. 
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Przyczyny braku współpracy z innymi partnerami 

Spośród 24 respondentów, którzy wskazali, że nie współpracują z innymi partnerami, zdecydowana 
większość (19) jako przyczynę braku współpracy podało, że nie ma takiej potrzeby. Za pozytywne zjawisko 
można uznać fakt, że tylko pojedynczy respondenci jako przyczynę braku współpracy wskazali brak zaufania, złe 
doświadczenia ze współpracy, czy niechęć wynikającą z silnej rywalizacji. Natomiast żaden z przedsiębiorców 
nie wskazał, iż martwi go, że upadek przedsiębiorstwa partnerskiego może ściągnąć na niego kłopoty 
finansowe.  

Tabela 36 Przyczyny braku współpracy z innymi partnerami (N=24) 

przyczyna braku współpracy liczebność 

Brak zaufania do innych przedsiębiorstw – boję się, że mogę zostać oszukana/y 1 

Upadek przedsiębiorstwa partnerskiego może ściągnąć na mnie kłopoty finansowe 0 

Niechęć do podejmowania współpracy wynikająca z silnej rywalizacji pomiędzy firmami 2 

Mam złe doświadczenia z przeszłości w kwestii współpracy z innymi firmami 1 

Nie wiem, czy taka współpraca jest możliwa 1 

Uważam, że nie ma takiej potrzeby 19 

Źródło: Badania własne 

Współpraca z innymi partnerami 

W omawianym pytaniu respondenci mieli możliwość wielokrotnego wskazania rodzajów partnerów, 
z którymi współpracują w podziale na miejsce ich pochodzenia. Można zauważyć, że najchętniej respondenci 
współpracowali z podmiotami świadczącymi usługi transportowe (19), usługi księgowe (18), firmami z branży 
(17) oraz podmiotami świadczącymi usługi w zakresie promocji i reklamy. Ciekawe wnioski rodzi również 
analiza odpowiedzi o braku współpracy według wymienionych kategorii partnerów. Spośród 29 przedsiębiorstw 
aż 27 wskazało na brak współpracy z podmiotami świadczącymi usługi doradcze, zaś 26 nie współpracowało 
z podmiotami organizującymi imprezy targowe. Badane firmy nie współpracowały również z podmiotami 
świadczącymi usługi prawne oraz projektowe – wzornictwo. 

Tabela 37 Współpraca z innymi partnerami w podziale na ich pochodzenie (N=29) 
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firm z branży 4 3 0 3 1 2 4 0 17  16 

podmioty organizujące imprezy 
targowe 

0 1 0 0 0 1 1 0 3  26 

podmioty świadczące usługi księgowe 11 6 0 1 0 0 0 0 18  11 

podmioty świadczące usługi doradcze 1 0 0 0 0 1 0 0 2  27 

podmioty świadczące usługi w zakresie 
promocji i reklamy 

3 6 0 4 0 0 1 0 14  18 

podmioty świadczące usługi prawne 3 2 0 0 0 0 2 0 7  22 

podmioty świadczące usługi 
transportowe 

6 7 0 4 0 1 1 0 19  15 

podmioty świadczące usługi naukowo-
badawcze 

0 0 0 2 1 0 3 0 6  23 

podmioty świadczące usługi projektowe 
– wzornictwo 

1 4 0 0 0 0 2 0 7  22 

SUMA 29 29 0 14 2 5 14 0 93  180 

Źródło: Badania własne 
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Warte odnotowania jest również, iż najwięcej firm współpracujących respondenci wskazali na terenie 
objętym badaniem – w powiatach tomaszowskim i opoczyńskim (po 29). Wielu partnerów zlokalizowanych jest 
również na terenie województwa łódzkiego (oprócz wymienionych powiatów) (14) oraz na terenie kraju (14). 
Żadnych wskazań nie było natomiast w powiecie koneckim oraz zagranicą. Ponadto można zauważyć, że 
najczęściej wskazywaną przez respondentów odpowiedzią była współpraca z podmiotami świadczącymi usługi 
księgowe w powiecie tomaszowskim. 

Rysunek 48 Pochodzenie innych partnerów (N=29) 

 
Źródło: Badania własne 

Rysunek 49 Zakres działalności innych partnerów (N=29) 

 
Źródło: Badania własne 

Podobnie jak w przypadku pytań 1 i 2 respondenci najczęściej współpracowali z partnerami ze swojej 
okolicy. W przypadku powiatu tomaszowskiego były 24 wskazania, zaś w opoczyńskim 26. 

Tabela 38 Pochodzenie innych partnerów w porównaniu do powiatu siedziby respondenta (N=29) 

pochodzenie pozostałych partnerów 
powiat firmy respondentów 

tomaszowski opoczyński 

powiat tomaszowski 24 5 

powiat opoczyński 3 26 

powiat konecki 0 0 

województwo łódzkie (oprócz powiatów tomaszowskiego 
i opoczyńskiego) 

6 8 

województwo świętokrzyskie (oprócz powiatu koneckiego) 2 0 

województwo mazowieckie 3 2 

kraj 8 6 

zagranica 0 0 

Źródło: Badania własne  
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Dominująca częstotliwość współpracy z innymi partnerami 

Ze względu na częstotliwość współpracy z innymi partnerami badane firmy jako dominujący rodzaj 
wskazały współpracę systematyczną, którą prowadziły z 45 podmiotami. Taki rodzaj współpracy przeważał 
w relacjach z partnerami świadczącymi usługi księgowe oraz partnerami świadczącymi usługi transportowe. 
O częstotliwości tej współpracy decyduje charakter podmiotów – zarówno rozliczenia finansowe jak i usługi 
transportowe wymagają stałej współpracy. 

Pomimo, że jedynie 3 przedsiębiorstwa wskazały na współpracę z podmiotami organizującymi imprezy 
targowe to tylko 1 firma współpracuje z nimi systematycznie. Również sporadyczna jest współpraca z firmami 
świadczącymi usługi w zakresie promocji i reklamy. Spośród 11 firm aż 8 wskazało, że współpraca ma charakter 
jednorazowy (3) lub sporadyczny (5 odpowiedzi). 

Tabela 39 Dominująca częstotliwość współpracy z innymi partnerami (N=29) 

 jednorazowa sporadyczna systematyczna SUMA 

Firmy z branży 0 4 9 13 

Podmioty organizujące imprezy targowe 1 1 1 3 

Podmioty świadczące usługi księgowe 0 2 16 18 

Podmioty świadczące usługi doradcze 0 2 0 2 

Podmioty świadczące usługi w zakresie 
promocji i reklamy 

3 5 3 11 

Podmioty świadczące usługi prawne 1 3 2 6 

Podmioty świadczące usługi transportowe 1 4 10 15 

Podmioty świadczące usługi naukowo-
badawcze 

1 1 3 5 

Podmioty świadczące usługi projektowe 
(wzornictwo) 

1 4 1 6 

SUMA 8 26 45 79 

Źródło: Badania własne 

Motywy podjęcia współpracy z partnerami 

Głównym motywem podejmowania współpracy respondentów z partnerami była presja rynku, 
postrzegana jako negocjacje z dostawcami, klientami/odbiorcami oraz problemy zbytu (15). Wielu 
przedsiębiorców wskazało również na dostęp do informacji, okazje rynkowe oraz dostęp do usług badawczych 
(po 9). Najrzadszymi motywami były natomiast możliwość pozyskania środków unijnych/krajowych (2) oraz 
innowacyjny projekt/ produkt/ usługa/ proces (3). Ponadto 1 respondent wskazał odpowiedź wykraczającą 
poza zaproponowaną kafeterię, a motywem podjęcia przez niego współpracy była „wygoda”. 

Większość respondentów była w stanie wskazać tylko 1 motyw podjęcia współpracy z przedsiębiorcami. 
Drugi motyw wskazało 20 przedsiębiorców, zaś trzeci już tylko 8. Jako drugi główny motyw współpracy 
najczęściej przedsiębiorcy wskazywali okazje rynkowe (nowe rynki zbytu/ wzrost udziału w rynku) oraz presję 
rynku – razem 11 wskazań. 

Tabela 40 Motywy podjęcia współpracy z innymi partnerami (N=29) 

 
Pierwszy główny 
motyw podjęcia 

współpracy  

Drugi główny 
motyw podjęcia 

współpracy 

Trzeci główny 
motyw podjęcia 

współpracy  
suma 

Presja rynku (negocjacje z dostawcami/ negocjacje 
z klientami/odbiorcami, problemy zbytu) 

8 5 2 15 

Okazje rynkowe (nowe rynki zbytu/ wzrost udziału 
w rynku) 

3 6 0 9 

Innowacyjny projekt/ produkt/ usługa/ proces 0 2 1 3 

Możliwość pozyskania środków unijnych/ 
krajowych 

1 0 1 2 

Dostęp do informacji 3 4 2 9 

Dostęp do usług ( m. in. badawczych) 6 2 1 9 

Dostęp do wykwalifikowanej kadry 4 0 1 5 

Dostęp do infrastruktury (badawczej, logistycznej) 3 1 0 4 

inne 1 0 0 1 

SUMA 29 20 8  

Źródło: Badania własne  
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Największe korzyści wynikające ze współpracy 

Najwięcej respondentów jako największą korzyść wynikającą ze współpracy wskazało obniżkę kosztów 
własnych (19). Ważne były także przewaga konkurencyjna (11) oraz możliwość wymiany pomysłów między 
partnerami (10). Natomiast najmniej ważne dla respondentów były pomoc finansowa w bieżącej działalności, 
możliwości korzystania z lepszego parku maszynowego oraz przepływ zasobów technicznych i kadrowych 
między współpracującymi partnerami (po 4). Pierwszą najważniejszą korzyścią wynikającą ze współpracy była 
obniżka kosztów własnych (15), drugą przewaga konkurencyjna (6), zaś trzecią możliwość wymiany pomysłów 
między partnerami (6). 

Żaden respondent nie uznał korzyści wizerunkowych oraz przepływów zasobów technicznych 
i kadrowych jako największych korzyści jakie może przynieść współpraca partnerów, choć pojawiły się one 
sporadycznie w dalszej kolejności. 

Respondenci nie mieli problemu ze wskazaniem więcej niż jednej korzyści wynikającej ze współpracy. 
Tylko jeden respondent uznał, że współpraca nie przynosi mu żadnych korzyści. 

Tabela 41 Największe korzyści wynikające ze współpracy (N=29) 

 
Pierwsza 

najważniejsza 
korzyść  

Druga 
najważniejsza 

korzyść  

Trzecia 
najważniejsza 

korzyść  
Suma 

Możliwość wymiany pomysłów między 
partnerami 

3 1 6 10 

Pomoc finansowa w bieżącej działalności 2 1 1 4 

Obniżka kosztów własnych 15 2 2 19 

Przewaga konkurencyjna 3 6 2 11 

Korzyści wizerunkowe 0 5 1 6 

Możliwości korzystania z lepszego parku 
maszynowego 

3 1 0 4 

Przepływ zasobów technicznych i kadrowych 
między współpracującymi partnerami 

0 3 1 4 

Lepsza pozycja wobec banków, dostawców, 
odbiorców i innych organizacji 

2 2 3 7 

SUMA 28 21 16  

     

brak korzyści 1 1 1  

Źródło: Badania własne 

Pytanie o pierwszą najważniejszą korzyść ze współpracy porównano także z pierwszym głównym 
motywem podjęcia współpracy z przedsiębiorcami. Okazuje się, że respondenci najczęściej podejmowali 
współpracę ze względu na presję rynku oraz dostęp do usług spodziewając się dzięki temu obniżki kosztów 
własnych. 

Bariery utrudniające nawiązywanie i utrzymywanie współpracy w regionie 

Według respondentów najważniejszymi barierami utrudniającymi nawiązywanie i utrzymywanie 
długotrwałej współpracy w regionie są ryzyko związane z ewentualnym bankructwem partnera, brak środków 
finansowych na wspólne przedsięwzięcia oraz niekorzystna sytuacja gospodarcza (po 9 wskazań). Tylko 
1 respondent za barierę uznał brak chęci współpracy u potencjalnego partnera. Spoza kafeterii, jako 
najważniejszą barierę współpracy, jeden z respondentów wskazał „szarą strefę”. Ponadto warte odnotowania 
jest również, że za pierwszą najważniejszą barierę najwięcej respondentów uznało brak zaufania do partnerów, 
ryzyko związane z ewentualnym bankructwem partnera oraz brak środków finansowych na wspólne 
przedsięwzięcia (po 5). 

Większość respondentów bez trudu wskazała po 3 bariery utrudniające nawiązanie współpracy, zaś 6 
z nich uważa, że nie istnieją żadne bariery współpracy. 
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Tabela 42 Bariery utrudniające nawiązywanie i utrzymywanie współpracy w regionie (N=29) 

 
Pierwsza 

najważniejsza 
bariera  

Druga 
najważniejsza 

bariera  

Trzecia 
najważniejsza 

bariera  
suma 

Brak zaufania do partnerów 5 2 1 8 

Ryzyko związane z ewentualnym bankructwem 
partnera 

5 4 0 9 

Brak środków finansowych na wspólne 
przedsięwzięcia 

3 4 2 9 

Brak chęci współpracy u potencjalnego 
partnera 

0 0 1 1 

Brak odpowiednich partnerów 1 4 2 7 

Trudności w dotarciu do partnerów 0 0 2 2 

Brak korzyści finansowych ze współpracy 2 2 1 5 

Biurokracja, zbyt trudne, długie procedury 
związane z realizacją współpracy 

3 1 3 7 

Niedostosowanie oferowanych usług do 
potrzeb przedsiębiorstwa 

0 1 1 2 

Niekorzystna sytuacja gospodarcza 3 3 3 9 

inne 1 0 0 1 

SUMA 23 21 16  

     

brak barier 6 6 6  

Źródło: Badania własne 

Zmiana liczby partnerów w latach 2011-2014 

Spośród badanych przedsiębiorców 11 stwierdziło, że w latach 2011-2014 zmieniła się liczba partnerów 
współpracujących z ich przedsiębiorstwami, zaś u 18 pozostała ona na niezmienionym poziomie. Nowi 
partnerzy respondentów (7) pochodzili głównie z terenu województwa łódzkiego (powiatów tomaszowskiego 
i opoczyńskiego, łęczyckiego oraz Łodzi) (5), a także z Radomia oraz terenu województwa świętokrzyskiego. 
Natomiast spadek liczby partnerów wskazało 4 respondentów, pochodzili oni z terenu województwa łódzkiego, 
m. in. z Tomaszowa Mazowieckiego, a także województw lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego.  

Przewidywana zmiana liczby partnerów w 2015 r. 

Jedynie 6 respondentów przewiduje zmienić liczbę partnerów do końca 2015 r., przy czym u wszystkich 
ma być to ich wzrost. Wskazali oni, że partnerzy będą pochodzić z terenu województwa łódzkiego (m. in. 
powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego) oraz z województw świętokrzyskiego (2), mazowieckiego, 
lubelskiego, podlaskiego i dolnośląskiego.  

Rozwój przedsiębiorstwa 

Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa 

Zdecydowana większość respondentów postrzega sytuację ekonomiczną swojego przedsiębiorstwa jako 
średnią (33). Jako bardzo dobrą ocenił ją tylko 1 przedsiębiorca, zaś jako dobrą 9 przedsiębiorców. Podobny 
rozkład dotyczył bardzo złej (1 osoba) i złej sytuacji ekonomicznej (9). 

Rysunek 50 Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa (N=53) 

 
Źródło: Badania własne 
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Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. przedstawia porównanie odpowiedzi respondentów na 
pytanie o kondycję przedsiębiorstwa w porównaniu do 2011 r. z oceną jego obecnej sytuacji ekonomicznej 
(skumulowaną do 3 kategorii: zła lub bardzo zła, średnia, dobra lub bardzo dobra). Można zauważyć, że 
największą liczebnością charakteryzują się przedsiębiorstwa, których kondycja ekonomiczna była średnia, zaś 
w porównaniu do 2011 r. ich sytuacja ekonomiczna nie uległa zmianie. W grupie firm ocenionych źle bądź 
bardzo źle najwięcej jest tych, których sytuacja ekonomiczna pogorszyła się w ostatnich latach. Natomiast firmy 
ocenione dobrze bądź bardzo dobrze rozwinęły się lub ich kondycja ekonomiczna nie uległa zmianie. 

Tabela 43 Obecna kondycja ekonomiczna przedsiębiorstwa w porównaniu do 2011 r. w zestawieniu z oceną obecnej 
sytuacji ekonomicznej (N=53) 

 

Źródło: Badania własne 

W kolejnej tabeli przedstawiono porównanie odpowiedzi respondentów na pytanie o przewidywaną 
kondycję przedsiębiorstwa w 2015 r. z oceną jego obecnej sytuacji ekonomicznej. Podobnie jak w przypadku 
poprzedniego pytania, największa grupa przedsiębiorców (21) średnio ocenia kondycję swoich firm i planuje 
utrzymanie w 2015 r. obecnej sytuacji. Przedsiębiorcy, którzy dobrze lub bardzo dobrze ocenili obecną sytuację 
ekonomiczną firmy planują dalszy rozwój lub co najmniej utrzymanie dotychczasowej pozycji. Natomiast 
spośród 10 firm ocenionych źle bądź bardzo źle tylko w jednej planowane jest ograniczenie działalności, co 
najprawdopodobniej może oznaczać zakończenie działalności.  

 

Tabela 44 Przewidywana w 2015 r. zmiana kondycji przedsiębiorstwa w zestawieniu z oceną obecnej sytuacji ekonomicznej 
(N=53) 

 

Źródło: Badania własne 
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Ponadto jeden z respondentów uważa, że sytuacja ekonomiczna jego przedsiębiorstwa w porównaniu 
do 2011 r. pogorszyła się i planuje ograniczenie działalności w 2015 r. Mimo tego ocenia on aktualną kondycję 
ekonomiczną firmy średnio. Po przeciwnej stronie znajduje się grupa respondentów (9), których firmy 
rozwinęły się w porównaniu do 2011 r. i planowany jest ich dalszy rozwój. Spośród nich 4 oceniło kondycję 
ekonomiczną swoich firm dobrze bądź bardzo dobrze, 4 średnio i 1 źle bądź bardzo źle.  

 

Czynniki regionalne w największym stopniu decydujące o obecnej lokalizacji przedsiębiorstwa 

Możliwość wskazania trzech najważniejszych czynników regionalnych, które w największym stopniu 
decydują o obecnej lokalizacji firmy wykazała, że aż 42 respondentów jako najważniejszy czynnik wskazało 
miejsce zamieszkania, w tej grupie aż 38 uznało go za pierwszy najważniejszy czynnik lokalizacyjny. Istotna była 
również bliskość dostawców czynników produkcji (20), jednak częściej była ona wskazywana jako drugi lub 
trzeci najważniejszy czynnik regionalny, a także bliskość odbiorców produktów/usług (18). Za zupełnie 
nieistotne respondenci uznali uzbrojenie terenu oraz wsparcie samorządu terytorialnego.  

Można również zauważyć, że większość respondentów nie miała problemu ze wskazaniem więcej niż 
jednego czynnika, co prawdopodobnie znaczy, że podjęcie decyzji lokalizacyjnej poprzedzone było szeroką 
analizą. 

Tabela 45 Czynniki regionalne w największym stopniu decydujące o obecnej lokalizacji przedsiębiorstwa (N=53) 

 
Pierwszy 

najważniejszy 
czynnik regionalny  

Drugi najważniejszy 
czynnik regionalny  

Trzeci 
najważniejszy 

czynnik regionalny  
suma 

Dostępność komunikacyjna (drogi, 
kolej) 

2 5 5 12 

Bliskość odbiorców produktów/usług 6 10 2 18 

Niskie koszty siły roboczej 1 3 4 8 

Bliskość dostawców czynników 
produkcji 

4 9 7 20 

Niskie koszty czynników produkcji 0 2 0 2 

Uzbrojenie terenu (sieć wodno-
kanalizacyjna, gazowa, energetyczna) 

0 0 0 0 

Wsparcie samorządu terytorialnego 0 0 0 0 

Specjalizacja obszaru w produkcji 
materiałów budowlanych 

1 7 4 12 

Tu jest moje miejsce zamieszkania 
(miejsce zamieszkania właściciela 
przedsiębiorstwa) 

38 2 2 42 

Koncentracja głównych producentów 
z branży 

1 3 1 5 

Dostępność powierzchni produkcyjno-
magazynowych 

0 4 5 9 

SUMA 53 45 30  

Źródło: Badania własne 

Bariery w rozwoju przedsiębiorstwa 

Najważniejszą barierą rozwoju badanych przedsiębiorstw jest słaba koniunktura na rynku (32) i była to 
również pierwsza najważniejsza odpowiedź wskazana przez respondentów (25). Istotna dla respondentów była 
również biurokracja (29), wskazywana także jako druga i trzecia najważniejsza bariera. Wysoką liczbę wskazań 
miały również wysokie koszty zatrudnienia pracownika (15), konkurencja większych firm (14) oraz polityka 
podatkowa (13). Natomiast za zupełnie nieważne respondenci uznali brak współpracy z jednostkami naukowo-
badawczymi oraz brak wykwalifikowanych kadr.  

Większość respondentów bez trudu wskazała więcej niż 1 barierę rozwoju ich przedsiębiorstwa. 
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Tabela 46 Bariery w rozwoju przedsiębiorstwa (N=53) 

 
Pierwsza 

najważniejsza 
bariera rozwoju  

Druga 
najważniejsza 

bariera rozwoju  

Trzecia 
najważniejsza 

bariera rozwoju  
suma 

Słaba koniunktura na rynku 25 4 3 32 

Wysokie koszty surowców i materiałów 0 5 6 11 

Wysokie koszty energii 2 4 2 8 

Wysokie koszty zatrudnienia 
pracownika 

5 8 2 15 

Brak dostępu do źródeł finansowania 2 3 0 5 

Brak odpowiedniej infrastruktury 
drogowej/ kolejowej 

0 1 1 2 

Brak współpracy z administracją 0 2 1 3 

Brak współpracy z jednostkami 
badawczo-rozwojowymi 

0 0 0 0 

Biurokracja 10 10 9 29 

Uwarunkowania prawne 0 1 1 2 

Polityka podatkowa 3 3 7 13 

Istnienie szarej strefy 1 3 1 5 

Konkurencja większych firm 5 4 5 14 

Brak wykwalifikowanych kadr 0 0 0 0 

inne 0 1 1 2 

SUMA 53 49 39  

Źródło: Badania własne 

Bariery rozwoju przedsiębiorstwa związane ze środowiskiem przyrodniczym 

Ankietowani przedsiębiorcy w większości nie odczuwają barier związanych ze środowiskiem 
przyrodniczym, które utrudniłyby prowadzenie działalności. Jedynie 4 respondentów wskazało na takie bariery, 
a wśród tych wskazań jedna z barier nie była bezpośrednio związana ze środowiskiem przyrodniczym, tj. sąsiad 
nie zgadzający się na postawienie słupa. 

Respondenci podali następujące problemy: 

 „rzeka, problemy z pyłem i związane z tym skargi od sąsiadów”, 

 „sąsiad, który pomimo na ogół dobrych stosunków nie zgadza się na postawienie słupa elektrycznego 
i hali”, 

 „sąsiedzi uskarżający się na hałas z zakładu”, 

 „wymagania biurokratyczne (konieczność przygotowania operatu przyrodniczego)”. 

Rodzaj wsparcia oczekiwanego ze strony państwa, samorządu, instytucji otoczenia biznesu 

Wśród zaproponowanych czynników najczęściej wybierany był czynnik związany ze wsparciem 
w sprzedaży i marketingu (18), jednak nie był to czynnik wskazywany jako pierwszy i najważniejszy. Istotne dla 
respondentów było również wsparcie kształcenia zawodowego dla sektora materiałów budowlanych (14), 
poprawa infrastruktury drogowej/kolejowej (13). Ponadto wielu respondentów wskazało odpowiedzi spoza 
zaproponowanej kafeterii odpowiedzi i 2 z nich zostały do niej dołożone. Były to „potrzeba wsparcia 
finansowego” (13) oraz „uproszczenie procedur urzędowych” (6). Spośród innych odpowiedzi spoza kafeterii 
pojawiły się: 

 potrzeba rzetelności wyborów, 

 zainteresowanie problemami przez radnych w terenie, 

 brak planu zagospodarowania przestrzennego, 

 skuteczna walka z bezrobociem. 
 

Za pierwszy najważniejszy rodzaj oczekiwanego wsparcia respondenci uznali wsparcie kształcenia 
zawodowego dla sektora materiałów budowlanych oraz wsparcie finansowe (po 10). Drugim rodzajem była 
pomoc w sprzedaży i marketingu, zaś trzecim poprawa jakości infrastruktury drogowej/kolejowej. Wskazanie 
jako najważniejszej bariery słabej koniunktury na rynku oraz oczekiwanego wsparcia zewnętrznego w postaci 
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pomocy w sprzedaży i marketingu może świadczyć o tym, że znacząca liczba firm z sektora ma problemy ze 
sprzedażą swoich wyrobów. 

Można zauważyć, że wsparcie ze strony wymienionych instytucji nie wydaje się szczególnie istotne dla 
rozwoju przedsiębiorstw. 8 przedsiębiorców odpowiedziało, że w ogóle nie oczekuje wsparcia, a ponad połowa 
miała problem ze wskazaniem więcej niż 2 swoich potrzeb.  

Tabela 47 Rodzaj wsparcia oczekiwanego ze strony państwa, samorządu, instytucji otoczenia biznesu (N=53) 

 

Pierwszy 
najważniejszy 

rodzaj 
oczekiwanego 

wsparcia 

Drugi najważniejszy 
rodzaj 

oczekiwanego 
wsparcia 

Trzeci 
najważniejszy 

rodzaj 
oczekiwanego 

wsparcia 

suma 

Wsparcie prawne 3 1 1 5 

Wsparcie doradcze 2 3 0 5 

Wsparcie szkoleniowe 2 2 0 4 

Wsparcie w zakresie promocji/ reklamy 
działalności 

4 0 2 6 

Pomoc w sprzedaży i marketingu 6 8 4 18 

Wsparcie kształcenia zawodowego dla 
sektora materiałów budowlanych 

10 2 2 14 

Poprawa infrastruktury drogowej/ 
kolejowej 

2 6 5 13 

Poprawa infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

1 2 0 3 

Wsparcie proeksportowe 0 3 0 3 

Wsparcie finansowe 10 3 0 13 

Uproszczenie procedur urzędowych 4 1 1 6 

inne 1 1 2 4 

SUMA 45 32 17  

     

nie oczekuje wsparcia 8 8 8  

Źródło: Badania własne 

Rysunek 51 Rodzaj wsparcia oczekiwanego ze strony państwa, samorządu, instytucji otoczenia biznesu (N=53) 

 
Źródło: Badania własne 
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Przy porównaniu zapotrzebowania przedsiębiorców na wsparcie z oceną sytuacji ekonomicznej ich 
przedsiębiorstwa można zauważyć, że ci najlepiej sobie radzący oczekują pomocy w sprzedaży i marketingu, 
wsparciu kształcenia zawodowego dla sektora materiałów budowlanych oraz poprawy infrastruktury 
drogowej/kolejowej. Natomiast respondenci oceniający sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa jako złą bądź 
bardzo złą najczęściej oczekiwali wsparcia finansowego. Główna grupa 33 przedsiębiorców średnio 
oceniających swoje firmy liczy przede wszystkim na pomoc w sprzedaży i marketingu, a także przy wsparciu 
kształcenia zawodowego dla sektora materiałów budowlanych. Ponadto z rozkładu odpowiedzi można 
wywnioskować, że słabsze firmy liczą raczej na pomoc finansową bądź w postaci poprawy infrastruktury, zaś te 
silniejsze preferują miękkie wsparcie np. doradcze czy w zakresie promocji i reklamy. 

Tabela 48 Rodzaj wsparcia oczekiwanego ze strony państwa, samorządu, instytucji otoczenia biznesu w porównaniu z oceną 
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa (N=53) 

Rodzaj oczekiwanego wsparcia ze 
strony państwa, samorządu, instytucji 

otoczenia biznesu 

Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa 

zła lub bardzo zła średnia 
dobra lub bardzo 

dobra 
SUMA 

Wsparcie prawne 0 5 0 5 

Wsparcie doradcze 0 3 2 5 

Wsparcie szkoleniowe 0 3 1 4 

Wsparcie w zakresie promocji/ 
reklamy działalności 

1 3 2 6 

Pomoc w sprzedaży i marketingu 2 12 4 18 

Wsparcie kształcenia zawodowego dla 
sektora materiałów budowlanych 

1 9 4 14 

Poprawa infrastruktury drogowej/ 
kolejowej 

2 7 4 13 

Poprawa infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

1 1 1 3 

Wsparcie proeksportowe 0 3 0 3 

Wsparcie finansowe 6 6 1 13 

Uproszczenie procedur urzędowych 1 5 0 6 

Innego 0 3 1 4 

SUMA 14 60 20  

Źródło: Badania własne 

Najważniejsze działania planowane do końca 2015 r. 

Za najważniejsze działanie planowane do końca 2015 r. większość respondentów uznała pozyskiwanie 
nowych grup klientów (29). Istotne były również zakup nowych składników parku maszynowego (maszyny 
i urządzenia) (23), budowa/modernizacja budynku lub instalacji technicznych (11) oraz skorzystanie 
z finansowania zewnętrznego (11). Co ciekawe, żaden z respondentów nie planuje nawiązania współpracy 
z innymi niż dotychczasowe instytucjami otoczenia biznesu ani jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie 
prac badawczo-rozwojowych. 

Pierwszym najważniejszym działaniem w firmach respondentów będzie pozyskiwanie nowych grup 
klientów (14). Drugim będzie zakup nowych składników parku maszynowego (maszyny i urządzenia) oraz 
pozyskiwanie nowych grup klientów (po 9), zaś trzecim pozyskiwanie nowych klientów i skorzystanie 
z finansowania zewnętrznego (po 6).  

Znaczna grupa respondentów (15) nie planuje żadnych działań w przedsiębiorstwie do końca 2015 r. 
Większości pozostałych bez trudu udało się wskazać więcej niż 1 swoje zamierzenia. 

Należy podkreślić, że firmy planujące do końca 2015 r. różne działania mające na celu poprawę ich 
konkurencyjności, niezwykle rzadko wskazują wzrost zatrudnienia (2) oraz zakup własności intelektualnej (2). 
Przedsiębiorstwa chcą się rozwijać nie zwiększając zatrudnienia i nie zakupując wyników pracy sfery B+R. 
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Tabela 49 Najważniejsze działania planowane do końca 2015 r. (N=53) 

 

Pierwsze 
najważniejsze 

działanie 
planowane do 

końca 2015 roku 

Drugie 
najważniejsze 

działanie 
planowane do 

końca 2015 roku 

Trzecie 
najważniejsze 

działanie 
planowane do 

końca 2015 roku 

suma 

Budowa/ modernizacja budynku lub 
instalacji technicznych 

7 3 1 11 

Zakup nowych składników parku 
maszynowego (maszyny i urządzenia) 

12 9 2 23 

Wprowadzenie nowego produktu/ 
usługi lub wprowadzenie zmian w 
istniejących produktach/ usługach 

2 4 4 10 

Zakup nowych rozwiązań technicznych 
(w formie nabycia własności 
intelektualnej: patent, licencja, know 
how) 

0 1 1 2 

Wzrost zatrudnienia 0 2 0 2 

Pozyskiwanie nowych grup klientów 14 9 6 29 

Nawiązanie współpracy z innymi niż 
dotychczasowe instytucjami otoczenia 
biznesu 

0 0 0 0 

Nawiązanie współpracy z innymi niż 
dotychczasowe jednostkami naukowo-
badawczymi w zakresie prac badawczo-
rozwojowych 

0 0 0 0 

Skorzystanie z finansowania 
zewnętrznego 

3 2 6 11 

Skorzystanie ze specjalistycznego 
szkolenia pracowników 

0 1 0 1 

Wejście na rynki zagraniczne 0 1 3 4 

SUMA 38 32 23  

     

brak planów 15 15 15  

Źródło: Badania własne 

Powstanie klastra 

Najważniejsze oczekiwane korzyści, których powinna dostarczać platforma współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami sektora materiałów budowlanych 

Głównymi korzyściami oczekiwanymi przez respondentów, które powinna dostarczyć platforma 
współpracy, były obniżenie kosztów promocji (reklamy, uczestnictwa w targach, wystawach, wspólna strona 
internetowa) oraz obniżenie kosztów działalności poprzez wspólne zakupy materiałów i surowców (po 17). 
Istotna było dla nich również wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy poprzez szkolenia (branżowe), 
seminaria, popularyzację dobrych praktyk (9) oraz efektywna informacja dotycząca obecnych i planowanych 
regulacji prawnych dotyczących branży (8). Ponadto jeden z respondentów podał odpowiedź wykraczająca poza 
zaproponowaną kafeterię – wszelka pomoc przy imporcie surowców. 

Pierwszą najważniejszą oczekiwaną przez respondentów korzyścią z platformy było obniżenie kosztów 
działalności poprzez wspólne zakupy materiałów i surowców (12), drugą obniżenie kosztów promocji (reklamy, 
uczestnictwa w targach, wystawach, wspólna strona internetowa) (7), trzecią zaś obniżenie kosztów promocji 
(reklamy, uczestnictwa w targach, wystawach, wspólna strona internetowa) oraz wymiana doświadczeń 
i poszerzenie wiedzy poprzez wspólne szkolenia (branżowe), seminaria, popularyzację dobrych praktyk (po 3).  

Można zauważyć, że temat powstania platformy współpracy sprawił respondentom trudność. Aż 18 
uważa, że jej powstanie nie przyniesie im żadnych korzyści. Spośród pozostałych większości udało się wskazać 
jedynie jedną bądź dwie spodziewane korzyści z przystąpienia do inicjatywy. 
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Tabela 50 Najważniejsze oczekiwane korzyści, których powinna dostarczać platforma (N=53) 

 
Pierwsza 

najważniejsza 
oczekiwana korzyść 

Druga 
najważniejsza 

oczekiwana korzyść 

Trzecia 
najważniejsza 

oczekiwana korzyść 
suma 

Efektywną informację dotyczącą 
obecnych i planowanych regulacji 
prawnych dotyczących branży 

5 2 1 8 

Obniżenie kosztów promocji (reklamy, 
uczestnictwa w targach, wystawach, 
wspólna strona internetowa) 

7 7 3 17 

Wymiana doświadczeń i poszerzenie 
wiedzy poprzez wspólne szkolenia 
(branżowe), seminaria, popularyzację 
dobrych praktyk 

3 3 3 9 

Obniżenie kosztów badawczo-
rozwojowych poprzez tworzenie 
wspólnej infrastruktury badawczej i 
analitycznej, współdzielenie kosztów 
zleconych działań B+R 

2 2 1 5 

Obniżenie kosztów działalności poprzez 
wspólne zakupy materiałów i surowców  

12 3 2 17 

Wspólny zbyt 5  1 6 

Wsparcie w zakresie działalności 
eksportowej 

1 4 1 6 

inne 0 1 0 1 

SUMA 35 22 12  

     

brak korzyści 18 18 18  

Źródło: Badania własne 

Rysunek 52 Najważniejsze oczekiwane korzyści, których powinna dostarczać platforma (N=53) 

 
Źródło: Badania własne 
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najważniejszą korzyść wynikającą ze współpracy oraz pierwszą najważniejszą korzyść, którą powinna dostarczać 
platforma. Okazuje się, że najczęściej przedsiębiorcy oczekują obniżenie kosztów własnych poprzez wspólne 
zakupy materiałów i surowców. 
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Budziszewice 

Ciekawym przykładem nieformalnej współpracy, o której wspominali uczestnicy badania, jest niewielka 
gmina Budziszewice w powiecie tomaszowskim, gdzie aż 11 firm zarejestrowanych jest w klasie 23.61 PKD – 
produkcja wyrobów budowlanych z betonu. Firmie ankieterskiej udało się przeprowadzić wywiady z 7 z nich. 

Były to głównie mikro firmy – 5 z nich zatrudniało do 9 pracowników. Poza jednym (działającym od 5 lat) 
były to przedsiębiorstwa o ugruntowanej na rynku pozycji, funkcjonujące od około 20 lat. U większości z nich 
(5) dominuje krajowy zasięg działania i również większość (4) uznaje poziom nowoczesności firmy za krajowy. 
Żadna z firm nie jest członkiem organizacji bądź stowarzyszenia. Przedsiębiorstwa są raczej w dobrej kondycji, 
2 z nich rozwinęły się w ostatnich latach i planują dalszy rozwój, u 2 natomiast sytuacja pogorszyła się, ale nie 
mają zamiaru ograniczać działalności. Swoją obecną sytuację ekonomiczną aż 6 firm określa jako średnią lub 
dobrą. Ponadto wszyscy respondenci stwierdzili, że głównym czynnikiem decydującym o lokalizacji 
przedsiębiorstwa było ich miejsce zamieszkania. 

Głównymi partnerami współpracy dla badanych firm są dostawcy środków do produkcji oraz odbiorcy 
gotowych wyrobów. Niewielki jest stopień współpracy z innymi partnerami a jako przyczynę respondenci 
wskazują na brak takiej potrzeby oraz brak wiedzy o możliwościach współpracy. Jedynie jeden z respondentów 
współpracuje z firmą z branży. Oceniając potencjalne korzyści wynikające z powstania klastra ankietowani 
wskazali na obniżenie kosztów działalności poprzez wspólne zakupy materiałów i surowców, obniżenie kosztów 
promocji oraz współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi. 

Pozytywną ocenę współpracy dla tej grupy firm przedstawił jeden z przedstawicieli reprezentujących 
dużą firmę (pow. 50 zatrudnionych). Wskazał, że przedsiębiorcy ci są dla siebie nawzajem konkurencją, ale 
jednocześnie współpracują ze sobą, na przykład wspólnie jeżdżą na giełdę. Oceniając ideę klastra stwierdził: 

„Jeśli coś takiego będzie to pomysłów na działanie jest na pewno i co przedsiębiorstwo to ma swoje. 
Zresztą przeważnie to się rozwija, jeden zacznie w gminie coś robić, zaraz pozostali robią i się robi takie 
zagłębie, tak jak w Budziszewicach się zrobiło zagłębie płotów betonowych. I są płoty betonowe, i co 
drugi… Szczerze mówiąc, oni są akurat takim pozytywnym przykładem współpracy ze sobą. Właśnie jest 
taka, takie…jak ich obserwuję, to jeden z drugim są konkurencją, ale na giełdę na przykład jadą razem.” 

Wnioski 

 Badane firmy to w większości mikro przedsiębiorstwa (81%) o długim czasie istnienia na rynku – 
średnio 17 lat. Można podejrzewać, że są to głównie rodzinne przedsięwzięcia przekazywane 
w prowadzenie kolejnym pokoleniom. 

 Współpraca, zarówno z dostawcami i odbiorcami, jak i innymi partnerami, najczęściej ma charakter 
lokalny i nawiązywana jest w obrębie objętych badaniem powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego. 
Wśród częstych wskazań pojawiały się również „pozostała część województwa łódzkiego” oraz „obszar 
kraju”, natomiast prawie nikt nie wskazał na partnerów z powiatu koneckiego. 

 Respondenci najczęściej wskazują na partnerów z tego samego powiatu, w którym prowadzona jest 
działalność analizowanej firmy. 

 Blisko połowa respondentów nie współpracuje z innymi partnerami niż dostawcy i odbiorcy, 
a głównym motywem tej sytuacji jest brak takiej potrzeby. 

 Pozostali respondenci współpracują głównie z firmami księgowymi, transportowymi oraz innymi 
firmami z branży. Najwięcej tych firm zlokalizowanych jest w powiatach tomaszowskim i opoczyńskim. 
Ponadto brak potrzeby współpracy najczęściej wskazywany był w stosunku do firm doradczych, 
organizujących imprezy targowe oraz świadczące usługi naukowo-badawcze. 

 Zdecydowana większość przedsiębiorców zakłada rozwój bądź utrzymanie obecnej kondycji 
ekonomicznej przedsiębiorstwa, jedynie trzech respondentów zakłada ograniczenie bądź zmniejszenie 
działalności. Jednak rozwój sektora jest niepewny zważywszy na słabą koniunkturę na rynku i problemy 
ze sprzedażą wytworzonych wyrobów. 

 Firmy planujące do końca 2015 r. różne działania mające na celu poprawę ich konkurencyjności, 
niezwykle rzadko wskazują wzrost zatrudnienia (2) oraz zakup własności intelektualnej (2). 
Przedsiębiorstwa chcą się rozwijać nie zwiększając zatrudnienia i nie zakupując wyników pracy sfery 
B+R.  

 W kontekście głównego celu badania, jakim jest ocena możliwości rozwoju łódzko-świętokrzyskiej 
platformy zaawansowanych materiałów budowlanych, budzi zaniepokojenie fakt tak małych związków 
biznesowych lokalnych firm z partnerami z województwa świętokrzyskiego, w tym powiatu 
koneckiego. W badanej próbie żaden z respondentów nie wskazał na współpracę (poza relacjami 
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odbiorca/dostawca) z innymi partnerami z terenu powiatu koneckiego, a jedynie 2 wskazało na 
województwo świętokrzyskie i była to współpraca z podmiotami świadczącymi usługi naukowo-
badawcze w jednym przypadku oraz z firmą z branży w drugim przypadku. 

 Badani przedsiębiorcy jako główną przyczynę braku współpracy wskazują brak takiej potrzeby. 
Czynnikiem ograniczającym nie jest tu brak zaufania czy złe doświadczenia z przeszłości. 

 W świetle wyzwań z jakimi będą musieli mierzyć się przedsiębiorcy związanych z unowocześnieniem 
produkcji zastanawia wyraźny brak chęci współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz 
instytucjami otoczenia biznesu. Nie tylko niewielu z nich współpracuje obecnie z tymi partnerami, ale 
też nikt nie wskazał na chęć nawiązania jej w najbliższym czasie. 

 Najwięcej korzyści z powstania platformy współpracy respondenci wiążą z obniżeniem kosztów 
prowadzonej działalności, m. in. poprzez wspólne zakupy surowców oraz wspólną promocję. Można 
jednak odnieść wrażenie, że temat powstania platformy nie spotkał się z pozytywnym przyjęciem 
wśród przedsiębiorców. Aż 1/3 uważa, że jej powstanie nie przyniesie im żadnej korzyści, pozostali zaś 
mieli trudność ze wskazaniem więcej niż jednej spodziewanej korzyści z przystąpienia do tej inicjatywy. 

 Niechęć przedsiębiorców do zrzeszania się i współpracy oraz fakt, że ponad 30% z nich nie widzi 
żadnych korzyści z powołania platformy może być przeszkodą w jej utworzeniu. 
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Indywidualne wywiady pogłębione 

Wprowadzenie 

W ramach badania „Możliwości rozwoju łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów 
budowlanych” zrealizowany został moduł badań własnych oparty o metody jakościowe. W okresie od 6 do 28 
października 2014 r. przeprowadzonych zostało 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych (ang. individual 
indepth interview, w skrócie IDI). Interlokutorów stanowiły 2 grupy osób: przedstawiciele firm sektora 
materiałów budowlanych zatrudniających powyżej 50 osób oraz reprezentanci jednostek samorządu 
terytorialnego. Ponieważ jako obszar analizy dla całego opracowania wybrane zostały 2 powiaty 
z województwa łódzkiego wyróżniające się wysoką koncentracją podmiotów z sektora materiałów 
budowlanych, także badanie jakościowe ograniczone zostało do przedsiębiorstw i urzędów funkcjonujących na 
wskazanym terytorium. Terenowa faza badania poprzedzona została rozesłaniem pocztą tradycyjną w dniu 
5 września 2014 r. listów zapowiednich informujących o realizacji projektu i zapraszającym do wzięcia udziału 
w badaniu. Wszystkie wywiady zostały zaaranżowane i przeprowadzone przez pracowników Regionalnego 
Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego. Co warto zaznaczyć – w całości udało się zrealizować 
założoną liczbę wywiadów, czyli wszystkie przedsiębiorstwa i urzędy, które zostały wybrane jako potencjalnie 
najbardziej znaczące dla realizacji celów badania podmioty działające na obszarze analizy, wyraziły zgodę na 
rozmowę z ich przedstawicielem. Również przez pracowników ROT WŁ sporządzone zostały notatki 
i transkrypcje z przeprowadzonych wywiadów, a tak przygotowany tekst poddany został analizie bazującej na 
regułach teorii ugruntowanej – częściowo z zastosowaniem oprogramowania wspierającego jakościową analizę 
danych – Atlas.ti 7. 

W ramach pierwszej grupy, czyli reprezentantów firm zatrudniających powyżej 50 osób, zrealizowanych 
zostało 9 wywiadów indywidualnych. Ta część badania jakościowego stanowiła swoiste uzupełnienie modułu 
ilościowego, czyli wywiadów kwestionariuszowych z przedstawicielami przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 
50 osób (zob. rozdział 5.1.). W ten sposób zapewniona została możliwość poznania opinii na temat idei 
zrzeszania się w ramach branży reprezentantów każdej wielkości przedsiębiorstwa. Dobór techniki gromadzenia 
danych dla obu klas wielkości przedsiębiorstw podyktowany został zarówno liczbą podmiotów na wyznaczonym 
obszarze analizy (firm zatrudniających powyżej 50 osób jest stosunkowo niewiele), jak również z chęci 
wykorzystania walorów metod jakościowych. Zakładają one bowiem bezzałożeniowe przystąpienie do procesu 
badawczego. Rozmówcom nie jest narzucana siatka pojęciowa, czy określony sposób postrzegania zależności 
pomiędzy analizowanymi zagadnieniami. Może on wypowiadać się swobodnie na tematy wywołane przez 
badacza i prezentować swoją postawę w dowolnych kontekstach. Decyzja o przeprowadzeniu indywidualnych 
wywiadów pogłębionych z przedstawicielami firm średnich i dużych wynikała zatem z potrzeby rozpoznania 
przedmiotu analizy w sposób zapewniający możliwie wierne odzwierciedlenie realiów funkcjonowania 
przedsiębiorstw sektora materiałów budowlanych.  

Wybór przedsiębiorstw do badania jakościowego, podobnie jak do wywiadów kwestionariuszowych, 
odbywał się w oparciu o bazę REGON z 2012 r. przekazaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi. I podobnie jak 
w badaniu ilościowym, ograniczono się do dwóch działów klasyfikacji PKD 2007: C23, czyli produkcja wyrobów 
z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz B08 – pozostałe górnictwo i wydobywanie. Wśród 
zaproszonych do badania 9 firm, 7 było przedsiębiorstwami zarejestrowanymi w dziale C23, a 2 pozostałe – 
w dziale B08. Wśród nich były 2 firmy duże (zatrudniające powyżej 250 osób) oraz 7 średnich (o liczbie 
pracowników od 50 do 249 osób).  

Drugi moduł badania jakościowego, czyli indywidualne wywiady z przedstawicielami jednostek 
samorządu terytorialnego, zaplanowany został jako swoista konfrontacja poglądów osób decyzyjnych 
w administracji ze stanowiskiem reprezentantów świata biznesu. Idea klastra gospodarczego, zakładająca 
włączanie podmiotów o zróżnicowanym profilu działalności, potencjalnie może zainteresować obie 
zaangażowane do badania grupy aktorów sceny lokalnej. Ich gotowość do współpracy i wzajemnie zrozumienie 
dla potrzeb partnerów stanowić może przesłankę do wieszczenia sukcesu tego typu ideom i dawać podstawy 
do wnioskowania o zakresie i rodzajach wsparcia, jakie byłyby wskazane dla rozwoju łódzko-świętokrzyskiej 
platformy zaawansowanych materiałów budowlanych.  

Do udziału w badaniu zaproszeni zostali zatem przedstawiciele obu starostw powiatowych z obszaru 
analizy, a także reprezentanci wybranych urzędów miast i gmin, na terenie których nagromadzenie firm sektora 
materiałów budowlanych jest szczególnie zauważalne i potencjalnie istotnie rzutujące na kondycję 
ekonomiczną danej gminy.  
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We wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach rozmówcami były osoby zajmujące co najmniej 
kierownicze stanowisko, najczęściej także w rozmowie uczestniczyło dwoje lub więcej osób reprezentujących 
odwiedzaną przez pracowników ROT WŁ instytucję.  

Zarys problematyki badania 

Dla eksplorowanego, przy zastosowaniu metod jakościowych, obszaru badania postawione zostały 
pytania badawcze o charakterze opisowym. W efekcie ich operacjonalizacji powstały trzy baterie pytań 
opracowane w formie dyspozycji do wywiadów zróżnicowane typem interlokutora (zob. Aneks nr 2 i 3). 
Wspólny wszystkim narzędziom badawczym schemat problematyki odnosił się do następujących dwóch 
głównych kwestii: 

I. Diagnoza kondycji sektora materiałów budowlanych i czynników na nią wpływających 
II. Rozpoznanie postaw przedstawicieli administracji i biznesu wobec idei platformy współpracy – klastra 

gospodarczego 
 

W ramach obu problemów badawczych można wyróżnić następujące szczegółowe zagadnienia: 

Ad. I. Diagnoza kondycji sektora produkcji materiałów budowlanych i czynników na nią wpływających 

1. Potencjał biznesowy, czyli czynniki rozwoju firmy 
2. Wpływ lokalizacji firmy na jej funkcjonowanie 

a. Wyposażenie infrastrukturalne obszaru 
b. Baza surowców 
c. Zapotrzebowanie kadrowe przedsiębiorstwa 
d. Występowanie konfliktów przestrzennych  

3. Relacje między biznesem a administracją lokalną  
 

Ad. II. Rozpoznanie postaw przedstawicieli administracji i biznesu wobec idei platformy współpracy – 
klastra gospodarczego 

1. Doświadczenia współpracy 
2. Aktualne relacje współpracy 
3. Oczekiwania wobec platformy współpracy 
4. Plany dotyczące podjęcia współpracy 
5. Działania, które potencjalnie wsparłyby powstanie platformy współpracy 

 

Analiza właściwa wypowiedzi rozmówców przeprowadzona została oddzielnie dla obu kategorii 
interlokutorów, przy zachowaniu jednak wspólnego schematu analizy. Rozdział 5.2. poświęcony został 
omówieniu wniosków z wywiadów z reprezentantami przedsiębiorstw, rozdział 5.3. – z przedstawicielami 
jednostek samorządu terytorialnego.  

5.2. Analiza wyników indywidualnych wywiadów pogłębionych 
z przedstawicielami średnich i dużych firm sektora materiałów budowlanych 

5.2.1. Diagnoza kondycji sektora produkcji materiałów budowlanych i czynników na nią 
wpływających w opinii przedstawicieli średnich i dużych przedsiębiorstw sektora 
materiałów budowlanych 

1) Potencjał biznesowy, czyli czynniki rozwoju firmy 

Jak stwierdził jeden z Rozmówców „ceramika jest tą szlachetną formą branży budowlanej” (4)
26

. 
Włączając zatem do badania przedstawicieli firm sektora produkcji materiałów budowlanych, w tym zarówno 
ceramicznych oraz firm z sektora wydobywczego zyskuje się płaszczyznę dla dalece interesujących porównań 
odmiennych perspektyw każdego z przedsiębiorstw. Takie podejście stwarza jednak ryzyko, iż stanowiska 
Rozmówców będą na tyle odległe, iż analiza zebranego materiału nie pozwoli na wysnucie syntetycznych 
wniosków. I niestety właśnie taka prawidłowość zauważalna jest stosunkowo często. Sama charakterystyka 
branży rozwijającej się na obszarze analizy, czyli powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego, zarysowana przez 
uczestników badania, świadczy o tym, że jest to środowisko, w którym dominuje raczej rywalizacja nad 
kooperacją. Co prawda jeden z interlokutorów uznał, że: 

                                                           
26

 Każdy z cytatów przytaczanych w opracowaniu opatrzony jest numerem umieszczonym w nawiasie oznaczającym 
poszczególnych Rozmówców uczestniczących w badaniu 
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„W tej chwili jest jakby konkurencja ceny bardziej i zależnie co kto chce kupić, bo praktycznie, no my 
produkujemy wszystkie formaty, wszystkie technologie i konkurencja prawdopodobnie również wszystkie 
ma.” (2) 

Tym niemniej pojawiły się również wypowiedzi świadczące, iż sytuacja jest o wiele bardziej 
skomplikowana, ponieważ: 

„Nasza branża jest spec…, chociaż ja wiem? Chyba każda jest specyficzna. Ja siedząc w niej dwadzieścia 
lat to też już mam określone spojrzenie na to. Firmy ceramiczne się podglądają, nie? Krad… inspirują się 
wzorami konkurencji. I to jest, to jest we krwi i to jest, to jest taka podejrzliwość, z jednej strony, ale 
z drugiej też cwaniactwo, podbieranie wzorów konkurencji.” (3) 

Fakt ten wynika przede wszystkim z uwarunkowań historycznych branży ceramicznej na obszarze 
analizy, czyli z dominacji jednego zakładu wytwórczego, z którego, pomimo trudności, wywodziły się kadry 
pozostałych przedsiębiorstw powstających po transformacji ustrojowej. Poniższy cytat syntetycznie przestawia 
klimat rodzenia się specjalizacji regionu w produkcji wyrobów budowano-ceramicznych: 

„Znaczy może to wynikało to z tego, że wtedy Opoczno [Zakłady Płytek Ceramicznych Opoczno – przyp. 
aut.], które było, podejmowało kroki blokowania rozwoju innych firm ceramicznych w tym okresie 
przełomu lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, nie? Tu już niby komuna się kończyła, potem się 
skończyła. Nagle się zaczęły importy, pomysły produkcyjne, a pan były dyrektor tych zakładów, jeszcze 
państwowych wtedy, no nie było jak zablokować. Między innymi dlatego Paradyż nie powstał 
w Opocznie, tak? Znaczy w sensie, wie pan? I stąd się nazywa Paradyż po prostu, bo by się pewnie inaczej 
nazywał ten zakład.” (3) 

Zdaniem tego Rozmówcy, problem istnieje nadal: 

„Jest taki smród, nie? Bo tu była atmosfera między firmami zła. Tu już wspominałem, te podglądanie 
wzorów to też powoduje, że ta atmosfera jest taka jaka jest.” (3) 

I w związku z tym jego zdaniem:  

„Nagle przełamanie tych lodów według mnie będzie bardzo ciężkie, żeby usiadł, ja nie mówię o nas. My 
to jesteśmy trzecia liga, tak? Żeby usiadł prezes Opoczna i Paradyża przy jednym stole wydaje mi się to 
mało możliwe. No może jacyś delegowani pracownicy, tak? To będzie trudne do przełamania.” (3) 

Ale nie jest to opinia podzielana przez wszystkich interlokutorów. Oczywiście co do genezy sektora nie ma 
wątpliwości: 

„…bo to głównie kuźnia kadr, to jeszcze z dawnych czasów, bo to już minęło pokolenie, to już się 
zmieniło, są nowe osoby, które są wyszkolone, wyuczone, wyedukowane w tym zakresie. Z początkiem 
działalności kuźnią kadr było Opoczno, ZPC to się nazywało – Opoczno – i stąd te wszystkie firmy, które tu 
powstały w okolicy, to się opierały na pracownikach dawnego Opoczna.” (4) 

Ale jednak jego opinia co do obecnie panującej w branży atmosfery, jest już zdecydowanie bardziej łagodna: 

„To było, to było od czasu przełomu – gigantomania, że jestem sobie, w polskiej mentalności, to trudno 
było wykorzenić, że sam sobie jestem sterem, żeglarzem, okrętem, wszystko muszę robić sam, bo stać 
mnie, bo jestem. Teraz to się zmienia. […] Zaczyna się to rozumieć, potrzeba jaka ze źródła naszej 
współpracy wychodzi, czyli z Włoch, że tam jest wąska specjalizacja, tam nie ma gigantomanii, tam nie 
każdy dąży do tego, żeby wszystko samemu sobie robić.” (4) 

I choć sceptyków nie brakuje – także wśród Rozmówców: 

„..bo mamy tą mentalność Polaka, gdzieś tam w grupie, w całości nie zawsze umiemy działać. To jest 
tutaj mankament, że nie widzimy celu wyższego, tylko tak troszeczkę krótkofalowo, ale to się zmienia, to 
się powoli zmienia.” (5) 

Powyższą wypowiedź kończy jednak stwierdzenie o dokonujących się w świadomości przedsiębiorców 
przemianach w sposobie myślenia o nawiązywaniu współpracy w ramach branży. Można na tej podstawie 
zakładać, iż idea stworzenia klastra gospodarczego na obszarze analizy ma pewne szanse powodzenia. 
Analizując kolejne wypowiedzi, trudno jednak znaleźć potwierdzenie dla tej hipotezy. Odwołując się chociażby 
do kwestii planów rozwojowych, jakie przedsiębiorstwo ma zamiar podjąć w najbliższej przyszłości, żaden 
z Rozmówców nie wskazał na gotowość do poszukiwania parterów biznesowych, czy np. nawiązywania 
kooperacji w celu poszukiwania większych zleceń. Plany inwestycyjne przedsiębiorstw odnoszą się głównie do 
inwestycji infrastrukturalnych – nowych hal magazynowych, centrum logistycznego lub wymiany parku 
maszynowego, np.: 
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„W tej chwili brakuje nam mocy produkcyjnych, jesteśmy w tej chwili na etapie inwestycji w nowy węzeł 
betoniarski, docelowo przy tym węźle ma powstać hala, która ma poszerzyć nasze moce produkcyjne, 
a dzięki temu będziemy mogli tworzyć nowe produkty, które na dzień dzisiejszy, jakby obłożenie mamy 
90% produkcji i nie ma czasu na produkowanie nowości, które chcielibyśmy wprowadzić, które mamy 
w swojej głowie, w naszym planie rozwojowym.” (5) 

Podobne założenia rozwoju przedstawione zostały w kolejnej wypowiedzi: 

„Więc, perspektywę na przyszły rok mamy dwa piece do wypałów, więc perspektywą na najbliższe trzy 
lata jest trzeci […] piec. To jest elementem zasadniczym w tej branży i zwiększenie ilości i jakości 
produkcji. Plan inwestycyjny na naszą skalę dosyć pokaźny, można uznać za skromny, ale dla nas jest 
w perspektywie najbliższych trzech lat istotny. No jest to rząd, w tej chwili kończymy, kończymy 
inwestycję, która w tym roku zamyka się kwotą gdzieś w granicach 2 mln zł, ten zakup dodatkowy 
w perspektywie trzech lat to następne półtora miliona i na jakiś czas to zaspokoi nasze potrzeby i mam 
nadzieję naszych klientów, bo jeżeli nie zaspokoi potrzeb naszych klientów, to będziemy dalej myśleć.” (4) 

Można, na podstawie powyższych cytatów, wysnuć wniosek, iż podejmowane działania inwestycyjne są 
jednoznacznie nastawione na zapewnienie przedsiębiorstwu rozszerzenia własnej działalności, a nie 
wchodzenie we współpracę i umocnienie pozycji na rynku. Przedsiębiorcy dążą do zdobywania odbiorców 
i wzmacniania swojej pozycji na rynku: 

„Musimy dostosować ofertę, ofertę właśnie asortymentową pod względem formatów, wzornictwa, 
kolorystyki do oczekiwań rynku. […] Na chwile obecną współpracujemy z marketami budowlanymi […]. 
To są głównie firmy, sklepy zlokalizowane, no generalnie, na terenie całego kraju i klient, który do  nich 
przychodzi oczekuje określonych rzeczy. My w ścisłej współpracy z tymi marketami staramy się tą ofertę 
w ten sposób podporządkować pod potrzeby rynku w dużym skrócie.” (3) 

Ale nawiązywane w tym celu relacje nie mają bynajmniej charakteru współpracy trwałej, poprzez którą 
realizowany może być rozwój branży i wzmacniania specjalizacji obszaru w produkcji materiałów ceramiczno-
budowlanych. Dobitnie ten fakt udowadnia także poniższa wypowiedź, która jednoznacznie wskazuje na 
dążenie do ograniczenia usług zlecanych na zewnątrz, a tym samym i relacji współpracy: 

„Przyszłością takich firm jest posiadanie biur projektowych dla wzornictwa we własnych strukturach. 
W tej chwili takie wzory się kupuje, a to znaczy, że inna firma może również z danego wzoru skorzystać.” 
(1) 

Być może takie podejście jest naturalną konsekwencją sposobu w jaki postrzegane są czynniki, które 
zapewniły przedsiębiorstwu sukces. Zalicza się do nich bowiem przede wszystkim innowacyjność, ale rozumianą 
jako innowacyjność technologiczną (w ramach której można by oczekiwać rozbudowywania kontaktów 
biznesowych firmy), ale: 

„Innowacyjność technologiczna, a w zasadzie techniczno-technologiczna. Poza tym jakość produktów 
i ich wzornictwo. Czynnikiem, któremu firma zawdzięcza swój rozwój i sukces zdecydowanie jest 
innowacyjność.” (1) 

Takich wypowiedzi jest więcej: 

„Dużo pracy … i teraz tak hucznie to brzmi innowacja wymyślanie nowych rzeczy … innowacja, każda 
zmiana, która niesie za sobą rozwiązania pozwalające na rozwój. W naszym przypadku jest to taki ciągły 
rozwój, ciągłe poszukiwanie tych rozwiązań, które będą bardziej optymalizowały i optymalizują procesy, 
nowe technologie, które wprowadzają nowe produkty, rozwiązania, które pozwalają nam być bardziej 
konkurencyjnymi.” (5) 

„…długofalowy plan działania, rozpoznanie rynku i wytrwałość. […] my tutaj cały czas nie stoimy 
w miejscu, tylko cały czas szukamy nowych rozwiązań techniczno-technologicznych, więc innowacyjność 
tak, to jest jakieś źródło sukcesu na pewno.” (4) 

„To jakby związane jest z różnymi czynnikami, zmiany technologii, modernizujemy się co roku, dużo 
pieniędzy wydajemy na inwestycje, czyli różne technologie nowe wprowadzamy, unowocześniamy 
technologie. Z tego tytułu też jakby zatrudnienie się zmienia, bardziej zautomatyzowane są urządzenia.” 
(2) 

Powyżej przytoczone cytaty wskazują, że sukces zapewnia firmie przede wszystkim rozwój technologii 
i innowacyjność. Trzech Interlokutorów było jednak innego zdania – wskazali oni bowiem na następujące 
czynniki: 
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 splot korzystnych uwarunkowań rynkowych, czyli po prostu „szczęście”: 
„Na pewno firma powstała na początku lat dziewięćdziesiątych i to był dobry czas, nie tylko dla firm 
ceramicznych, ale między innymi. To był dobry czas i dobre miejsce. […] Ja bym powiedział, że na 
początku to było szczęście, co do czasu i miejsca uruchomienia działalności, a potem no to z całą 
pewnością nie mogłoby to się toczyć samodzielnie.” (3) 

 ludzie, czyli przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli: 
„Zdecydowali ludzie. Poprzedni wójt i marszałek. Także starosta powiatu tomaszowskiego.” (6) 

 oraz rozwój sektora materiałów budowanych: 
„Więc jak najbardziej rozwój takich firm, które potrzebują tego surowca jako półprodukt, jest jak 
najbardziej mile widziane, tak? To determinuje też rozwój naszego przedsiębiorstwa.” (8) 

Przytoczone powyżej cytaty przedstawicieli badanych firm charakteryzują zarówno samą branżę, jak 
i warunki rozwoju i sukcesu firmy. Jednocześnie w dalszym ciągu zauważalna jest tendencja do zdobywania 
rynku przede wszystkim siłami własnymi przedsiębiorstwa. Branża rozwijała się w atmosferze wzajemnego 
braku zaufania i jest to w dalszym ciągu wyczuwalne w postawach wobec firm konkurencyjnych 
funkcjonujących na tym obszarze. Zdaniem kilku Rozmówców sytuacja ulega zmianie i wzrasta wśród 
przedsiębiorców świadomość korzyści wynikających z podejmowania współpracy. Wydaje się jednak, iż na 
chwilę obecną zarówno czynniki, które uznali przedsiębiorcy za przyczyniające się do sukcesu firmy, jak również 
plany inwestycyjne świadczą o braku możliwości rozwoju inicjatyw klastrowych, które mogłyby zostać 
podjęte przez same przedsiębiorstwa, czyli tak jak wszelkie platformy współpracy powinny być zakładane – 
oddolnie i wynikać z potrzeby samych zainteresowanych.  

2) Wpływ lokalizacji firmy na jej funkcjonowanie 

Powiat tomaszowski i opoczyński charakteryzują się wyjątkową w skali kraju koncentracją firm sektora 
produkcji materiałów budowlanych. Tym niemniej do rozstrzygnięcia pozostaje fakt, jakie przymioty obszaru 
stymulują rozwój przedsiębiorstw i czy faktycznie występujące zależności są zgodne ze zdroworozsądkowym 
przekonaniem, iż ową swoistą specjalizację powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego w produkcji materiałów 
budowlanych zawdzięczamy znajdującym się tam złożom surowców niemetalicznych i przedsiębiorstwom 
wydobywczym te złoża eksploatującym. Dla rozstrzygnięcia wpływu lokalizacji firmy na jej funkcjonowanie, 
zapytano przedstawicieli przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu z czego wynika położenie zakładu i czy 
inna lokalizacja byłaby dla działalności firmy korzystniejsza, a w związku z tym może rozważane jest 
przeniesienie produkcji. W przypadku firm sektora materiałów budowlanych, wśród których były również firmy 
wydobywcze pytanie ma sens głównie jako rozważanie postulatów życzeniowych. Dając rozmówcom możliwość 
rozważenia potencjalnej zmiany lokalizacji (jako konstruktu czysto teoretycznego), uzyskano możliwość analizy 
wad i zalet badanego obszaru rzutujących na aktualną kondycję przedsiębiorstwa. Dla uporządkowania 
wniosków płynących z eksploracji, kwestię wpływu lokalizacji przedsiębiorstwa na jego rozwój i funkcjonowanie 
rozdzielono na cztery wątki tematyczne: wyposażenie infrastrukturalne obszaru, bazę surowców, 
zapotrzebowanie kadrowe przedsiębiorstwa oraz występowanie konfliktów przestrzennych. Warto jednak 
tytułem wstępu wyjaśnić, iż jedynie reprezentant jednego z przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu 
deklarował chęć zmiany siedziby firmy – ale jak sam zaznacza: 

„Jest taki plan [przeniesienia zakładu – przyp. aut.], ale nie wynika on z tego, że to miejsce jest przez nas 
oceniane negatywnie. Wynika to z technicznych aspektów. Zamysłów modernizacji ciągu 
technologicznego, […] mamy po prostu za mało miejsca w tej lokalizacji. I tylko to ewentualnie nas by 
skłaniało. Miejsce jest idealne.” (3) 

Ulokowanie w danej przestrzeni to też kwestia możliwości skorzystania z udogodnień dla przedsiębiorców 
w postaci np. specjalnych stref ekonomicznych:  

„Czynnikiem związanym z lokalizacją firmy jest […] rozwój strefy ekonomicznej – prawie wszystkie 
budynki firmy znajdują się na obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (łącznie 
z nowobudowanym centrum logistyczno-magazynowym). Współpraca z ŁSSE układa się bardzo dobrze.” 
(1) 

Choć wśród rozmówców nie ma zgodności co do priorytetowego traktowania tego typu ułatwień: 

„Tu jest nam dobrze, nawet płacąc takie podatki, nie szukając specjalnie strefy ekonomicznej, w tym 
miejscu możemy się rozwijać. Na tą skalę działania firmy, na tą jej wielkość, to jest tu jeszcze troszeczkę 
terenu do zainwestowania.” (4) 
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Ponadto w przypadku dwóch dużych przedsiębiorstw podjęte zostały inwestycje polegające na budowie 
nowych obiektów, dla których jako najdogodniejsza lokalizacja uznany został analizowany obszar, czyli teren 
powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego. Najogólniejszy wniosek z tej części analizy sprowadza się również 
do stwierdzenia, iż rozmówcy zdecydowanie częściej odwoływali się do pozytywnych aspektów posadowienia 
ich przedsiębiorstwa, niż wskazywali na niedogodności takiej lokalizacji. Powyższe opinie potwierdzają 
założenie, iż warunki jakie oferują powiaty tomaszowski i opoczyński są dla przedsiębiorstw sektora materiałów 
budowlanych korzystne, a nawet oddziałują prorozwojowo na znajdujące się tam firmy. 

a) Wyposażenie infrastrukturalne obszaru 

Drogi 

Niewątpliwą zaletą powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego, która podkreślana była przez wielu 
rozmówców, jest fakt ich centralnego położenia na mapie Polski.  

„No centrum Polski to jest z całą pewnością dobra lokalizacja. Jeżeli chodzi o sieć dróg na chwilę obecną 
no to już nie ma co dyskutować, jest też nieźle.” (3) 

A zatem najbardziej podstawowa korzyść wynikająca z położenia, to dostępność komunikacyjna – nie 
tyle rozumiana jako zbliżona odległość do odbiorców i dostawców zlokalizowanych w różnych częściach Polski, 
ale raczej jako układ sieci drogowej, takiej jak: 

„Mamy tutaj 12, a wójt robi wszystko, żeby jeszcze wybudować drogi lokalne, od drogi krajowej nr 12 
w świat już jest niedaleko, mamy tu niedaleko autostradę i S8. Więc pod tym względem tutaj nie ma 
problemu.” (4) 

„Jest teraz ta obwodnica tu zrobiona, i będzie to dojazd dobry dla transportu, myślę że to miejsce jest 
dobre.” (2) 

Jeden z Rozmówców zwrócił także uwagę na bliskość skrzyżowania autostrad A1-A2, co ułatwia m. in. 
łatwy dojazd do Warszawy. Osoba ta nie była odosobniona w swoim stanowisku. Inny przedstawiciel firmy 
również jako zaletę zajmowanego obszaru postrzega dogodne połączenie kolejowe z dużymi miastami Polski: 

„Kolejowy przystanek będziemy mieli, Intercity pociągi Warszawa – Kraków. W tym roku w grudniu ma 
być otwarcie tego przystanku – Opoczno Południe. I będą bodajże 4 albo 6 pociągów, które będą się 
zatrzymywać w Opocznie. Czyli na Warszawę od nas będzie przystanek i na Kraków.” (2) 

Jednakże – o ile sieć dróg otaczających Opoczno wydaje się być zadowalająca – to na temat Tomaszowa 
Mazowieckiego pojawiła się w zrealizowanym badaniu następująca opinia: 

„Wracając do drogi przez Tomaszów, to teraz jest chyba taki największy obciach w okolicy, bo Opoczno 
ma piękną obwodnicę jedną i drugą, a cały ruch ciężki idzie przez Tomaszów. Konkurencja daje towary 
przez jeden most, nasze towary idą przez drugi most. Także Tomaszów jest zajeżdżony strasznie.” (8) 

Ocenę infrastruktury drogowej w skali regionu, na podstawie przeprowadzonych wywiadów, uznać 
można za relatywnie dobrą – przynajmniej w aspekcie dostępności, abstrahując przy tym oczywiście od sytuacji 
Tomaszowa Mazowieckiego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię jakości dróg – zwłaszcza tych bezpośrednio 
prowadzących do zakładów, pojawiły się zróżnicowane opinie. Jeden z zakładów ma drogę wybudowaną 
specjalnie na potrzeby przedsiębiorstwa, inny Rozmówca stwierdza, iż położenie jego firmy blisko granicy gminy 
jest bardzo niekorzystne, ponieważ władze sąsiedniej gminy, nie czerpiąc zysków z przedsiębiorstwa 
znajdującego się w gminie obok, nie chcą przeznaczać środków na modernizację dróg prowadzących do tej 
firmy: 

„Do torów jest byle jak, a za torami jest ładnie. Tu mamy nieszczęście, to możecie uwypuklić, znaczy to 
jest takie nieszczęście logiczne, bo gdybym był wójtem, to też bym się nie zajmował zakładem, z którego 
nic nie mam. […] To jest właśnie ta kolizja, że jest granica między jedną a drugą gminą. […] no to ta 
droga jest jak gdyby dla swoich, dalej [wójt – przyp. aut.] nie może z racji prawnej, z kolei tamten mówi: 
to mi się nie opłaca, bo nic z tego nie ma, no i tyle. To jest właśnie ten poważny konflikt.” (8) 

Brak środków finansowych na remonty dróg, to zresztą bolączka wielu gmin z obszaru analizy, o czym świadczy 
również poniższy cytat: 

„No, owszem drogi są istotne, przy sprzedawaniu zwłaszcza, droga […] była urządzona w latach 70-tych. 
[…] Opoczno zbudowało drogę modernizując istniejącą drogę gminną, na pewnym odcinku też 
urządzając od podstaw drogę dojazdową, tylko że to już minęło lat, ile? 20 parę i ta droga się no, bardzo 
zepsuła. Wójt i Gmina podjęli inicjatywę w ubiegłym roku, chyba? Modernizacji tej drogi, występując 
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jednocześnie z prośbą do właściciela [naszej firmy – przyp. aut.] o wsparcie finansowe, niestety tego się 
nie doczekali i w znacznie okrojonym kształcie ten remont drogi przeprowadzają obecnie.” (7) 

Pojawiła się jeszcze jedna ciekawa wypowiedź oceniająca obecną lokalizację, a odnosząca się do aspektu, 
którego nie podjęli inni rozmówcy: 

„Niedogodnościami są dodatkowe koszty położenia, czyli prawie 20 km do Tomaszowa i do Opoczna, 
czyli wszystkie sprawy zaopatrzeniowe wiążą się z wyjazdami. Z tym, że teraz łatwiej jest, bo jest dużo 
firm z którymi współpracujemy, które dowożą nam, czyli grupują jakieś materiały, jeżeli awaria to trzeba 
inaczej działać, ale przy normalnej pracy można pogodzić wszystko.” (8) 

Ponieważ autorem tej uwagi jest reprezentant przedsiębiorstwa wydobywczego, spostrzeżenie jest 
o tyle ciekawe i warte przytoczenia, iż podejmuje również temat współpracy między firmami o uzupełniającym 
się charakterze. Stanowić to może przesłankę do wnioskowania o nawiązywaniu relacji biznesowych pomiędzy 
przedsiębiorstwami, czyli poszukiwaniu takich potrzeb firm, na które odpowiedzieć może partner. 

Sieci 

Kolejnym aspektem wyposażenia infrastrukturalnego badanego obszaru jest dostępność mediów, czyli 
przede wszystkim gazu i energii elektrycznej dla specyficznych potrzeb zakładów wydobywczych 
i produkcyjnych sektora materiałów budowlanych. Kwestia ta jest przez Rozmówców oceniania bardzo różnie. 
Rozmówcy narzekali zarówno na braki w zakresie uzbrojenia terenu: 

„Jeżeli chodzi o energię elektryczną to oczywiście to też żadnych problemów nie ma. Dochodzimy do 
gazu. Tu byłoby coś do zrobienia, co najmniej z naszego punktu widzenia. My po prostu nie  mamy tak 
zwanego gazu z rury sieciowego. Ma go oczywiście konkurencja i inne firmy. […] No ta infrastruktura pod 
psem. Jeśli chodzi o gaz. To dotyczy nawet tutaj indywidualnych budynków w naszych okolicach. My 
jesteśmy jako taki potencjalny większy odbiorca. […] No nie możemy się doprosić o rurę po prostu.” (3) 

Jak również w jakości dostarczanych mediów:  

„Problemem jest niestety jakość dostarczanego do GPZ prądu: rocznie mamy 50-60 spadków napięcia np. 
15 do 13 kV. Już lepsze by były całkowite wyłączenia, bo wtedy od razu załącza nam się zasilanie 
awaryjne, a przy spadku awaryjne się nie załączy a resetują się komputery sterujące pracą zakładu.” (6) 

Pojawiły się jednak również pozytywne oceny infrastruktury – choć najczęściej zaznaczano przy tym, iż 
zadowalający stan mediów jest wynikiem nieodległych w czasie inwestycji władz lokalnych i nie było to 
przyczyną posadowienia firmy na danym obszarze: 

„Nawet pod kątem rozwoju i przyszłości, mamy wybudowany niedaleko nowy GPZ, który nam potrzeby 
energii zaspokaja. […] W swoim czasie ulokowaliśmy się, kiedy jeszcze tego nie było. W tej chwili 
działania nasze, nasze prośby, nasze interwencje, nasze wnioski spowodowały to, że mamy dwie energie 
i gaz. A to są czynniki zasadnicze do tego, żeby coś tutaj, czy to w tej branży, czy innej, w każdym razie 
budowlanej inwestować.” (4) 

b) Baza surowców 

Fakt, iż obszar analizy, czyli powiaty tomaszowski i opoczyński posiadają bogate złoża surowców 
niemetalicznych wykorzystywanych w produkcji materiałów budowlanych wydaje się być głównym czynnikiem 
lokalizacji przedsiębiorstw. Ponieważ do badania włączone zostały, o czym była już mowa powyżej, zarówno 
przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i wydobywcze, odpowiedź na pytanie, czy złoża surowców to czynnik silnie 
wiążący przedsiębiorstwa rozmówców z zajmowanym obszarem, należy ograniczyć jedynie do tych pierwszych, 
czyli firm produkcyjnych.  

„Firma produkuje swoją ceramikę na bazie glinki białej. Ten surowiec nie jest dostępny na terenie 
powiatów tomaszowskiego czy opoczyńskiego. Na tym obszarze są kopalnie gliny czerwonej (wypalającej 
się), z której korzysta firma konkurencyjna. Firma musi sprowadzać glinkę z zagranicy – Turcja, Włochy, 
Hiszpania. W Polsce złoża tej glinki białej są głównie w dolnośląskim. Polskie pokłady glinki białej nie są 
jednak wystarczające na potrzeby firmy, więc tak jak wspomniano powyżej, jest ona zmuszona 
importować produkty do produkcji z zagranicy.” (1) 

„Procentowo nie powiem, ale na pewno dużo surowców kupujemy z zagranicy, najwięcej bym powiedział 
na pewno z Włoch, z Hiszpanii, dużo rzeczy kupujemy również z Polski, część rzeczy kupujemy z Ukrainy, 
surowców przykładowo do masy, ale część surowców takich do masy kupujemy też z Polski. Czyli jakby 
trudno mi jest określić procentowo, ale do takich różnych szkliw, pobiałka, różnych aplikacji dużo 
kupujemy z zewnątrz.” (2) 
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„No ja bym powiedział, że jest to zakres zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców europejski. […] 
No tak jeżeli chodzi o surowce to Włochy, Hiszpania. Na chwilę obecną wiele firm tych surowcowych ma 
przedstawicielstwa w Polsce, no ale niezależnie od tego Włochy, Hiszpania, to tam się zaopatrujemy.” (3) 

To oznacza, że posadowienie firm nie jest w decydującym stopniu powiązane z możliwością korzystania 
ze złóż wydobywanych w okolicy, skoro większość czynników produkcji pochodzi z zagranicy. Oczywiście to nie 
jest kwestia wyboru, ale konieczności związanej z parametrami wydobywanych surowców. A ponieważ, jak 
można się dowiedzieć z poniżej zamieszczonego fragmentu wypowiedzi, koszty transportu są wysokie, więc 
podejmowane się próby włączenia do procesu produkcyjnego urobku z lokalnych kopalni:  

„…no próbujemy oczywiście, oni też się starają, próby jakieś tam, próbki jakieś przywożą, testujemy co by 
można było wdrożyć, bo naprawdę, jeżeli chodzi o transport, to dużo procent jest, który jakby tracimy na 
transporcie, typu nie wiem, z Ukrainy, czy z Turcji bierzemy surowiec, to praktycznie wahadłem całym do 
portu, bo jak duże ilości bierzemy to później samochodami, jak z Gdańska, wozimy to jest to bardzo duży 
koszt.” (2) 

Tym niemniej nasuwa się w tej sytuacji kolejne pytanie – z czego w takim razie wynika lokalizacja firmy 
produkującej wyroby ceramiczne, jeżeli nie z bliskości eksploatowanych złóż surowców niemetalicznych? 
Odpowiedź jest prosta – z uwarunkowań historycznych. Zagłębie ceramiczne Tomaszów Mazowiecki – Opoczno 
to obszar z tradycjami branży ceramiczno-budowlanej i kojarzony z tego typu działalnością, co jest wprost przez 
jednego z rozmówców wskazywane jako główna przyczyna wyboru siedziby dla firmy: 

„[O lokalizacji przedsiębiorstwa zdecydował – przyp. aut.] trochę przypadek, ale trochę wyrachowanie, 
bo mimo wszystko, że to tak jak wspomniałem, że 20 lat temu w Polsce się robiło bardzo mało płytek to 
jednak tą stolica było Opoczno od lat. W początkowym okresie była to działalność handlowa w oparciu 
właśnie o wyroby Opoczna, ale także importu. Także no zdecydowała no tradycja, powiedzmy tutaj.” (3) 

Kolejny rozmówca poproszony o wyjaśnienie, dlaczego obecną lokalizację przedsiębiorstwa uznaje za korzystną 
stwierdza: 

„…tradycja mocno się wiązała z płytkami, tak. Myślę, że do tej pory ta tradycja jest jakby, w Polsce 
Opoczno się tylko kojarzy z płytkami.” (2) 

Dodatkowo argumentując, iż: 

„Jeżeli chodzi o lokalizację, nigdy się na ten temat jakby nie zastanawialiśmy, bo jakby to już jest tradycja 
od wielu lat. Na pewno miejsce jest dobre jeżeli chodzi o produkcję, bo jesteśmy w takim jakby rejonie tej 
ceramiki, w okolicy mamy tutaj blisko i Ceramikę Paradyż, Tomaszów, tu częściowo w Opocznie, 
Ceramika Końskie […]. Myślę, że w niektórych przypadkach działa [to na naszą korzyść – przyp. aut.]. Bo 
pewnie, nie wiem, zakupy, czyli przyjeżdżając ktoś po płytki, część bierze pewnie od nas, część bierze 
pewnie od konkurencji, w tym może jakby działa. Jeżeli jest taka grupa to jeżeli mam kupić jedną paletę 
no to może przyjadę i wezmę część stąd, część stąd. Pewnie na tej zasadzie.” (2) 

Pozostałe trzy przedsiębiorstwa produkcyjne uczestniczące w badaniu również nie odnoszą się do 
kwestii dostępności surowców jako tej przyczynie, która warunkowałaby wybór siedziby – korzystają oni 
bowiem z lokalnych zasobów jedynie w ograniczonym zakresie: 

„Jedne kruszywa sprowadzamy z Kielc, piaski tutaj akurat w obrębie 30 km są. Ale też my jesteśmy 
w takim rejonie, gdzie nie ma dobrej jakości surowców. Ponieważ mamy dużo wapiennych tzw. margli 
w piaskach, w kruszywach, które dyskwalifikują używanie tego do wyrobów takich jak my potrzebujemy, 
ponieważ do kostki brukowej potrzebne jest wysokiej jakości kruszywo i to jest jednak z naszej strony 
mankament, jeśli chodzi o zaplecze surowcowe.” (5) 

Lub też w miarę rozwoju firmy, zasięg kontaktów biznesowych przekroczył granice województwa, a nawet 
kraju: 

„Cały czas mówię, ta bliskość, i przez tyle lat nawiązanie kontaktów, nie tylko w tym momencie 
z bliższymi odbiorcami, ale i dalszymi, z terenu całej Polski i nie tylko z Polski” (4) 

Ewentualnie charakter działalności wymusza sprowadzanie szerokiej palety składników o odpowiednich 
parametrach, spośród których nie wszystkie są dostępne lokalnie: 

„Piaski szklarskie z Grudzeń-Lasu, soda z Inowrocławia, mączka wapienna z Kielc, piasek z domieszką 
aluminium zza koła polarnego. W Polsce też jest taki piasek, w Karkonoszach, ale ma mniejszą domieszkę 
aluminium.” (6) 
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Ponownie warto więc zapytać, co w takim razie – jeżeli nie surowce lub bliskość dostawców czynników 
produkcji – zdecydowało o wyborze siedziby przedsiębiorstwa. Odpowiedzi są zróżnicowane i każda z firm 
podała inną odpowiedź. Pojawiła się kwestia dogodności infrastrukturalnych takich jak zabudowania: 

„Kwestia lokalizacji, dlaczego tutaj? Tereny porolnicze. Na ten czas startu były gotowe budynki, po małej 
adaptacji, stąd pobyt tutaj w takiej formule jak aktualnie jest. To jest ten okres piętnastu, czy kilkunastu 
lat rozwoju. Tutaj było parę budynków porolniczych, SKR-owskich i to wszystko. To co w tej chwili jest, to 
jest w zasadzie od podstaw wybudowane w ciągu siedemnastu lat pobytu tutaj, na tym terenie. 
Czynnikiem decydującym była jakaś forma zabudowy, w tych czasach startu było to istotne.” (4) 

Kwestia rolniczego charakteru gminy została podjęta także przez innego przedsiębiorcę, ale za to 
w kontekście przemian, jakie dokonały się zarówno w mentalności okolicznych mieszkańców, jak również 
w infrastrukturze niezbędnej dla biznesu: 

„Nasza gmina jest taka dość specyficzna. Kiedyś była to gmina typowo rolnicza, natomiast teraz 
przekształciła się w gminę przemysłową, można tak powiedzieć. Powstało wiele zakładów, takim 
zalążkiem był w sumie zakład w Niewiadowie – przyczepy, które dały podłoże, bo infrastruktura 
techniczna, łącza internetowe, energetyka były tutaj przyciągnięte, no i kadra kierownicza w ogóle samo 
podejście ludzi, ludzi z podłożem rolniczym, niewykwalifikowani jednak mieli styczność z przemysłem, 
mieli styczność z pewnymi procesami, które zachodzą w zakładach, pozwoliły na to, że zaczęły tutaj 
powstawać no takie firmy jak my i mniejsze firmy, które się dosyć mocno teraz rozwinęły.” (5) 

W przypadku ostatniej z firm decyzja o posadowieniu zakładu była podejmowana stosunkowo niedawno 
i uwarunkowana została głównie postawą lokalnych władz: 

„To był wybór międzynarodowych lokalizacji: Węgry, Słowacja, Czechy i Polska. A kiedy zapadła decyzja, 
że Polska to w grę wchodziły trzy miejscowości. Odpadły, bo chcieli zbyt dużo za grunty. Różnica była 
spora. Ponadto zdecydowali ludzie. Poprzedni wójt i marszałek. Także starosta powiatu tomaszowskiego. 
Współpraca z samorządami układała się bardzo dobrze, brakowało prądu, pomogli załatwieniem 
wybudowania GPZ. […] Tutaj codziennie 50-60 samochodów przyjeżdża i tyle samo odjeżdża. Mówiliśmy, 
że nie mamy tego jak stąd wywieźć i Marszałek mówił, że w miesiąc czasu załatwi problem. A my 
potrzebowaliśmy decyzji tego samego dnia… powiedzmy do 16-tej. I taką decyzję do 16-tej 
otrzymaliśmy”. Droga powstała bardzo szybko. Cały zakład wybudowaliśmy bardzo szybko.” (6) 

Podsumowując można zatem, w świetle powyższych cytatów, stwierdzić jedynie, iż to nie baza 
surowców i występowanie złóż na obszarze analizy jest, na chwilę obecną, głównym czynnikiem decydującym 
o koncentrowaniu się w tym rejonie firm sektora ceramiczno-budowlanego. Decyzja o wyborze siedziby 
przedsiębiorstwa jest wypadkową wielu różnych uwarunkowań, choć niewątpliwie wyraźnie zarysowuje się 
tutaj kwestia tradycji obszaru i pozytywnych konotacji. Stanowi to ciekawy wniosek świadczący 
o możliwościach budowania spójnej marki obszaru analizy, która posłużyłaby potencjalnie do promocji zarówno 
obszaru funkcjonalnego zagłębia ceramiczno-budowlanego Opoczno – Tomaszów Mazowiecki, jak również 
poszczególnych przedsiębiorców tam działających. 

c) Zapotrzebowanie kadrowe przedsiębiorstwa 

Ogólnie mówiąc, przedstawiciele przedsiębiorstw sektora ceramiczno-budowlanego zdają się być 
jedynie częściowo zadowoleni z zasobów lokalnego rynku pracy. Wyróżnione zostały władze Tomaszowa 
Mazowieckiego, które dbają o rozwój szkolnictwa zawodowego odpowiadające potrzebom zakładów 
ulokowanych w okolicy – i to zarówno wydobywczych: 

„…szkoły, które są tu w okolicy, akurat spełniają te zadania, bo są i mechaniczne, samochodowa 
w Tomaszowie. Także te zawody wystarczają. Poza tym wysyłamy na kursy kwalifikacyjne, 
współpracujemy też z powiatem, także mają bezrobotni przyrzeczenie zatrudnienia, robią odpowiednie 
kursy i zatrudniamy ich.” (8) 

Także w odniesieniu do pracowników umysłowych: 

„Panie kierowniczki są po studiach chemicznych, są inżynierami, natomiast personel jest częściowo po 
technikum chemicznym w Tomaszowie, a częściowo panie przyuczone są, do takich prostych analiz to 
wystarcza. Poza tym producent sprzętu też robi swoje kursy, tu nie ma problemów.” (8) 

Jak również przedsiębiorstw produkcyjnych: 

„Firma potrzebuje fachowców następujących profesji: w pierwszej kolejności mechatroników, następnie 
automatyków i informatyków. Chodzi o pracowników średniego szczebla, z wykształceniem średnim, 
technicznym. Nie muszą to być osoby po studiach. Lokalne władze zauważyły tę potrzebę i powstały 
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szkoły zawodowe kształcące w tych kierunkach. […] W tej chwili natomiast brakuje kadry 
z wykształceniem logistycznym. Znów chodzi raczej o osoby ze średnim wykształceniem.” (1) 

W cytacie powyżej pojawia się jednak również kwestia niezaspokojonych potrzeb, jeżeli chodzi 
o określone kompetencje i zawody. I jest to bodaj najpopularniejsza odpowiedź, tzn. zaczynając od 
stwierdzenia, iż obecnie skompletowany zespół jest zadowalający – jest to jednak efektem wytrwałych 
poszukiwań, które wymusił również rozwój samego przedsiębiorstwa: 

„Znaczy u nas powiem szczerze, że nie ma [problemów z pracownikami – przyp. aut.]. Naprawdę mamy 
czy technologów, czy z wykształceniem, można powiedzieć wszystkie [zawody – przyp. aut.] w 99%. Jeżeli 
jest dział technologiczny, to po Akademii Górniczo-Hutniczej, po technologii praktycznie te osoby 
naprawdę są wybierane doświadczone. Był taki okres, że brakowało specjalisty typu na utrzymanie ruchu 
z różnymi uprawnieniami, czyli na przykład potrzebowaliśmy dobrego, doświadczonego automatyka, 
przychodzili na przykład panowie na rozmowę. Może że nie brakowało, ale stawki jakie chcieli były duże, 
albo takie doświadczenie, że nas nie zadowalało.” (2) 

Poprzez stwierdzenie, iż lokalnie dostępni są jedynie pracownicy fizyczni, a kadra zarządzająca pochodzi 
z Opoczna. A zatem sytuacja jest o tyle komfortowa, iż – choć zasoby kapitału ludzkiego danej gminy nie są 
adekwatne do wymogów przedsiębiorstwa, w niedalekiej odległości pożądanych pracowników można 
pozyskać: 

„Tak, tak, bo to głównie kuźnia kadr, to jeszcze z dawnych czasów, bo to już minęło pokolenie, to już się 
zmieniło, są nowe osoby, które są wyszkolone, wyuczone, wyedukowane w tym zakresie. Z początkiem 
działalności kuźnią kadr było Opoczno, ZPC to się nazywało Opoczno i stąd te wszystkie firmy, które tu 
powstały w okolicy, to się opierały na pracownikach dawnego Opoczna. No to kwestia potem, każdy 
dobiera sobie pracowników. Jeżeli chodzi o sprawy produkcyjne, to ten teren zaspokaja tutaj te potrzeby, 
jeżeli chodzi o kadrę, to już troszeczkę dalej wychodzimy.” (4) 

A dochodząc do stanowiska, jakoby obszar analizy był obarczony problemem braków kadrowych 
odnoszących się do osób z wyższym wykształceniem, czyli zaczynając od wspomnianych już automatyków, ale 
nie tylko: 

„Specjalistów ściągnęliśmy ze Śląska – Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, niewykwalifikowany personel 
jest miejscowy. Jedynie problem jest z automatykami, elektrykami z odpowiednimi uprawnieniami.” (6) 

Jak również ogólnie mówiąc o brakach wysoko wykwalifikowanej kadry: 

„Ogólnie nie ma problemów z rynkiem pracy, ale to tak ogólnie mówiąc, na 90%. No rynek pracy, znaczy 
jest problem powiedzmy, z bardzo wysoko specjalizowanymi pracownikami, z fachowcami. I w naszym 
przypadku to się tyczy, w zasadzie, bardzo wąskiej grupy pracowników np. operator ładowarki, operator 
koparki, operator, nie wiem spycharki. Tych ludzi nie potrzebujemy dużo. Natomiast oni mają dosyć duże 
umiejętności, może nie tyle umiejętności co uprawnienia są, nieczęsto spotykane, nie ma takich ludzi 
dużo, więc no tu jest, na pewno problem.” (9) 

A kończąc na stwierdzeniu, iż także z pozyskaniem pracowników fizycznych, ale o odpowiednich 
umiejętnościach i doświadczeniu są trudności: 

Problemem są „techniczne zawody, sprzedażowe już mniejszy problem jest, księgowość jest także 
mniejszym problemem, głównym problemem są zawody techniczne, po prostu wykwalifikowana kadra. 
Na rynku tak naprawdę brakuje fizycznego pracownika wykwalifikowanego, który po prostu będzie znał, 
te podstawowe procesy w firmie, nie trzeba go uczyć od podstaw wszystkiego, dosłownie jak się poruszać 
w firmie, który ma pewne podłoże. Wie co to są procedury, wie jak się zachować w tych procedurach, zna 
podstawowe przepisy BHP. Tego nie ma. Pracownik, który przychodzi po szkole nie wie nic, tak 
naprawdę.” (5) 

A zatem wypowiedzi osób uczestniczących w badaniu wskazują na liczne braki kadrowe – i to zarówno 
w odniesieniu do reprezentantów różnych zawodów, jak i do różnych szczebli wykształcenia. Wyraźnie 
dostrzegalny jest trend zapotrzebowania na zawody związane z mechanizacją produkcji, ale jednocześnie wiele 
osób podkreśliło, iż w pierwszej kolejności wystarczyłoby im, gdyby lokalny rynek pracy obfitował 
w specjalistów o wykształceniu technicznym, ale za to z doświadczeniem w pracy w dużym, 
zautomatyzowanym zakładzie pracy. A to jest jednoznaczna wskazówka dla lokalnych władz – by zadbali 
o rozwój szkolnictwa zawodowego zapewniającego uczniom możliwość odbywania praktyk i staży w zakładach 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ich szkół. Przyniosłoby to obopólne korzyści – zarówno samym 
absolwentom, jak i firmom. 
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d) Występowanie konfliktów przestrzennych i środowiskowych 

W odniesieniu do problemu występowania konfliktów przestrzennych wyraźna jest prawidłowość, 
zgodnie z którą przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych odwołują się do kwestii procedur i przepisów 
związanych z ochroną środowiska, zaś przedsiębiorstw wydobywczych do uciążliwości swojego zakładu dla 
lokalnej społeczności. Owe niedogodności to np. po prostu kurz, brud – co wyjaśnia poniższy cytat: 

„…jest problem właśnie drogowy, […] zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni na kołach trochę się 
wywozi czerwonej gliny, brudzi się drogę, jak jest mokro, potem jak są warunki suche, to z tej drogi się 
bardzo kurzy, z tą uciążliwością trudno dyskutować, ona jest, występuje prawda? Protesty mieszkańców 
były. Wójt próbował to łagodzić stąd m. in. ta sprawa budowy drogi, chyba przyspieszona została, bo 
stała się, no konfliktem, tu jest konflikt interesów, technicznie nie za bardzo potrafimy sobie z tym 
poradzić, takie uboczne zjawiska zawsze występują przy tego typu działalności.” (7) 

Inny z rozmówców, deklarując na wstępie, iż jego firma postępuje w kwestiach środowiskowych zgodnie 
z przepisami stwierdza: 

„Tutaj bardziej ochrona środowiska, no na to są odpowiednie przepisy tak, są ustawy, rozporządzenia 
według których trzeba pracować i tutaj, broń Boże, nikt nie chce powiedzieć, że ma być inaczej. To są, to 
są punkty, które trzeba zrealizować. My jesteśmy do tego zobowiązani, z tym nie dyskutujemy.” (9) 

I wyrażając się oględnie acz jednoznacznie o wpływie działalności jego zakładu na okolicę, zaznacza 
jednocześnie, iż jego firma podejmuje działania wspierające lokalną społeczność chcąc tym sposobem 
zrekompensować, choć w pewnym zakresie, owe niedogodności:  

„…bo i tak im przeszkadzamy wystarczająco. No my nie jesteśmy mało uciążliwym przedsiębiorstwem, 
tak? […] Natomiast tam gdzie możemy, to oczywiście staramy się wspierać. Nie jest to jakoś rozbuchane 
i nie wiadomo jak tego dużo jest, natomiast tam gdzie nam zwrócą się te jednostki lokalne, no to 
staramy się gdzieś tam wspierać ich.” (9) 

I ostatni z przedstawicieli przedsiębiorstwa wydobywczego charakteryzując w następujący sposób złoże 
i sposób jego eksploatacji, wyjaśnia jednocześnie na czym konflikty przestrzenne polegały i jak zostały już 
w przeszłości rozwiązane: 

„To jest piaskowiec słabo zwięzły, niewielki impuls wystarcza, aby się rozpadł, natomiast w caliźnie to 
jest skała, tak wygląda jak trochę deszczu, jak trochę nasiąknie jakby ktoś wylewkę betonową zrobił. 
Także to trzeba urobić, dawniej żeśmy strzelali, jak się okazało, że to nasze strzelanie może przeszkodzić 
hutom, które tu miały powstać, zostało to zaprzestane i zaczęliśmy urabiać tylko spycharko-
zwałowarkami. […] Nie chodzi o społeczne historie, bo zawsze wywołuje to mieszane uczucia, poza tym 
strzelanie zawsze może być niebezpieczne. Sto strzelań będzie bez jakichś tam nieprzyjemnych historii, 
a sto pierwsze może być z mniejszymi, czy większymi problemami.” (8) 

Dodaje także, że jest to ze wszech miar racjonalna decyzja, ponieważ:  

„Tu jeszcze coś innego było, sporo tych wiosek budowanych było przed wojną, częściowo był 
wykorzystywany kamień, który mamy w nadkładzie, no i to bez cementu, no to jakiś tam wstrząs mógł  
powodować jakieś tam szkody. A to są zawsze takie rzeczy, komuś coś pękło, no i teraz kto, no kopalnia? 
To może być większe drganie od drogi, która obok przebiega, także… Dzięki temu mamy święty spokój. 
W tej chwili koszty jednego sposobu urabiania i drugiego są porównywalne, kiedyś prawie trzy razy 
tańsze było urabianie materiałem wybuchowym. W tej chwili jest to droższe.” (8) 

Rozmówca ten zaznaczył także, że jego przedsiębiorstwo z troską odnosi się do kwestii ochrony środowiska 
naturalnego i na tym polu nie odnotowano trudności: 

„Tu akurat nie mieliśmy problemu ze środowiskiem przyrodniczym, także tu nie spotkaliśmy się z jakimiś 
tam żyjątkami, które by nam przeszkodziły, a wręcz pozytywnie działamy. Mieliśmy na ścianach osadnika 
jaskółki brzegówki i się przeniosły pod halę, czują się bezpieczniej.” (8) 

Wracając natomiast do konfliktów przestrzennych w relacjach przedstawicieli firm produkcyjnych to 
Rozmówcy odpowiadali głównie, co zostało już wspomniane powyżej, poprzez wskazanie na procedury 
biurokratyczne. Dwie osoby stwierdziły, iż nie mają problemów w tej kwestii, ponieważ stosują się do 
przepisów: 

„…jeżeli się stosujemy do przepisów no to, to raczej ja nie widzę takich zagrożeń.” (3) 

Albo też dlatego, że działalność przedsiębiorstwa jest nowoczesna i nieszkodliwa dla środowiska: 
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„…jesteśmy bardzo ekologiczną firmą. Nikt nam pod tym względem nigdy niczego nie zarzuca. 
Z wyjątkiem drobnych spraw, na początku działania z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska 
[…]. Ale w tej chwili nie ma problemu, były drobne uwagi typu oczyszczalnia technologiczna ścieków, 
powietrze, ale to wszystko mamy za sobą. To wszystko było uzupełnione, jesteśmy w pełni ekologiczni.” 
(4) 

Inny z Interlokutorów zwrócił uwagę, że choć obecnie firma nie doświadcza trudności pod względem konfliktów 
środowiskowych: 

„…nie kojarzę, żeby coś takiego było. No mamy jakby, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, mamy tutaj 
panią od ochrony środowiska, która zajmuje się wszystkimi przepisami, pozwoleniami.” (2) 

To jednak: 

„…wchodzą te przepisy, odnośnie CO2, odnośnie badania gruntów […], co bardzo będą uciążliwe.” (2) 

Pojawiły się również dwa głosy krytyczne pod adresem pracowników administracji. Pierwszy odnosił się 
do konieczności załatwiania spraw związanych z uwarunkowaniami przyrodniczymi – występowaniem terenów 
zalewowych:  

„Przedsiębiorstwo znajduje się na terenach zalewowych. Bardzo trudno współpracuje się z RZGW, czyli 
Regionalnym Zakładem Gospodarki Wodnej w Warszawie. Urząd Marszałkowski jest bardziej przychylny 
i łatwiej się z nim współpracuje, gdy pojawiają się konflikty przestrzenne, głównie środowiskowe.” (1) 

Druga wypowiedź, zdecydowanie bardziej nieprzychylna, wskazuje na sytuację, w której działania 
prorozwojowe przedsiębiorstwa zostały zablokowane przez opieszałość pracowników administracji publicznej: 

„Jeśli chodzi o sprawy środowiskowe, jest to największa na dzień dzisiejszy przeszkoda w uzyskiwaniu 
pozwoleń. Te procedury bardzo się przeciągają. Nie ukrywam też, że kompetencje niektórych osób... 
Teraz mamy następną dotację, następną inwestycję i poszło to sprawnie, ale trafiło do innej osoby. 
Osoba wykonywała nam operaty i decyzja zapadła bardzo szybko. Natomiast poprzednia przeciągała się 
przez kilka miesięcy i tak naprawdę wyjaśnienia, które składaliśmy, to dosłownie odpisywaliśmy, że 
przecież tam jest to napisane w tych dokumentach, które złożyliśmy w punkcie tym i tym. Tak odczuliśmy, 
że było to przeciąganie na czas, albo brak kompetencji tej osoby. W każdym razie przez to musieliśmy 
zrezygnować, było to z COP-u, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi dotacja no i musieliśmy 
zrezygnować ze względu na brak pozwolenia w określonym czasie.” (5) 

Konflikty przestrzenne, w tym konflikty środowiskowe, nie okazały się zatem, tak jak można by się 
spodziewać, osadzone na gruncie współwystępowania na obszarze analizy zarówno obszarów o wysokich 
walorach turystycznych, jak również bogatych złóż surowców, których wydobywanie i przetwarzanie 
z pewnością nie pozostaje bez wpływu na otoczenie. Rozmówcy – zwłaszcza reprezentanci przedsiębiorstw 
wydobywczych – podkreślali uciążliwość zakładu dla okolicznych mieszkańców. Żaden z Rozmówców nie zwrócił 
natomiast uwagi, by działalność przedsiębiorstw sektora materiałów budowlanych negatywnie wpływała na 
środowisko przyrodnicze. Stwierdzając, iż zakład spełnia wszelkie normy przewidziane w przepisach, nie byli 
skłonni do refleksji nad zanieczyszczeniami, które choć ograniczane regulacjami, to jednak niewątpliwie 
obciążają środowisko naturalne i szkodzą okolicznym lasom oraz innym unikalnym obszarom przyrodniczym 
i rekreacyjnym powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego. 

3) Relacje między biznesem a administracją lokalną  

Zagadnienie współpracy i relacji pomiędzy przedsiębiorstwami a lokalną administracją jest złożone, bo 
uwarunkowane szeregiem czynników zgoła odmiennie postrzeganych z perspektywy każdego z partnerów. 
Kwestią, która w tej tematyce pojawiła się jako jedno z kluczowych oczekiwań przedstawicieli biznesu wobec 
miejscowych decydentów była kwestia istnienia planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy, na terenie 
której prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Dwie osoby, które o tym wspominają w rozmowie, 
jednoznacznie postrzegają plan zagospodarowania przestrzennego jak dokument ułatwiający firmie rozwój. Po 
pierwsze dlatego, że przyspiesza okres oczekiwania na decyzje administracyjne, o czym zaświadcza poniższy 
cytat: 

„Bardzo dużym utrudnieniem w działalności firmy jest również brak planu zagospodarowania 
przestrzennego, przez co na pozwolenie na budowę trzeba czekać 8-9 miesięcy.” (1) 

Ale również dlatego, że przeznaczenie obszaru przewidziane w lokalnych dokumentach planistycznych, ma 
istotny wpływ na plany inwestycyjne przedsiębiorstwa: 
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„…są zasoby geologiczne, które są udokumentowane, a które np. obszary nie są w planie 
zagospodarowania przestrzennego i które są wyłączone z naszej działalności, ze względu na brak 
dołączenia tych zasobów do, … znaczy obszar, w którym te zasoby się znajdują, nie jest w obszarze, który 
jest przez gminę przewidziany na wydobycie, nie możemy tam nic zrobić, tak?” (9) 

Przy jednoczesnym przekonaniu Rozmówcy, że sam proces planowania przestrzennego nie nastręcza zbytnich 
trudności lokalnym urzędnikom:  

„Więc no, takie proste, prosta, proza – prozaiczna rzecz którą można zrobić, dla mnie prosta, ja nie znam 
procedury, nie znam. Mówię ja jako przedsiębiorca, prosta rzecz, w gminie będzie można zmienić plan 
zagospodarowania przestrzennego udostępniając te powierzchnie i już. To jest to bardzo duża pomoc, 
tak?” (9) 

Ten rozmówca zapewnia, iż dogodne zapisy planu zagospodarowania przestrzennego, to: 

„…zdecydowany rozwój, jest to oczywiście, wzrost konkurencyjności naszej [firmy – przyp. aut.] na rynku 
i pozwala na, nie wiem, dłuższe życie kopalni. Dla naszych właścicieli jest bardzo ważne, jaka jest długość 
życia kopalni, przewidywana na następne lata, bo od tego zależy inwestowanie, od inwestowania 
w zależności kto tutaj pracuje, jak długo może pracować, jak nowoczesny jest zakład, tak?” (9) 

A zatem okazuje się, że w relacji biznes – samorząd najważniejsza jest sprawność aparatu 
administracyjnego, ponieważ tym sposobem stwarzane są dogodne warunki dla rozkwitu firm i realizowania 
przez nie planów inwestycyjnych, które przynoszą przecież obopólne korzyści – zarówno przedsiębiorstwu, jak 
i gminie. Tymczasem zdarzają się sytuacje, jak chociażby taka: 

„My, na przykład, spotkaliśmy się w zeszłym roku z bardzo prozaicznym problemem. Nie mieliśmy 
wystarczającej ilości prądu. Chcieliśmy zainwestować miliony złotych i nie mogliśmy dlatego, że firma 
świadcząca usługi i dostawy prądu na naszym terenie powiedziała, że może nam taką ilość mocy 
dostarczyć dopiero za dwa do trzech lat. No i przez takie coś nagle przychodzi inwestor z Niemiec i mówi: 
OK, no chciałem tutaj zainwestować 20 mln zł. A my mówimy: Idź sobie, bo nie ma prądu dla ciebie 
w wystarczającej ilości. No i w zasadzie to człowiek tak sobie siedzi i patrzy, no dobrze to ja sobie idę 
gdzie indziej, tak?” (9) 

Abstrahując od powyżej zaprezentowanej sytuacji, w której nie tyle zła wola, co raczej uwarunkowania 
techniczne uniemożliwiły inwestycję, ten sam Rozmówca podaje przykłady ułatwień jakich można by oczekiwać 
w relacjach z samorządami. Poniżej cytowana wypowiedź dowodzi, iż wiele jest obszarów, w których firmy 
mogą być wspierane przez urzędników i decydentów. Warto zatem podkreślić w tym miejscu ogromną rolę, 
jaką harmonijna współpraca pomiędzy biznesem i samorządem może odgrywać w rozwoju obszaru, na którym 
działają: 

„…przedsiębiorstwa będą się rozwijać i można je wspierać, nie wiem w jakim względzie, czy to 
przekazując no już nie wiem jakiś dostęp do gruntów, czy upraszczając dostęp do tych gruntów czy, czy 
nie wiem czy jakąś procedurę przyznawania pozwoleń czy jakiekolwiek inne inwestycje związane 
z infrastrukturą np. energetyczną? Można też, ten czas tych dwóch lat czy trzech lat skrócić do roku czy 
półtora, oczywiście wszystko w ramach przepisów ale prorozwojowo, tak? No ciężko jest. No OK, no 
pytam: Wybudujecie drogę? – Tak za dziesięć lat, tak dostanie pan za pięć lat. I to tak w zasadzie o czym 
tu rozmawiać?” (9) 

Ogólnie jednak przedstawiciele przedsiębiorstw uznają, iż współpraca z administracją lokalną układa się raczej 
dobrze. Oto przykłady takich – mniej lub bardziej – pochlebnych opinii:  

„Współpraca z samorządem układa się bardzo dobrze.” (1) 

„Jeśli chodzi tutaj o władze gminy, to może nie przeszkadzają…” (5) 

„…bo jakieś tam formalne opiniowanie planów ruchu na przykład i inne formalne wymogi, które 
występują na skutek tego, że terytorialnie tutaj działamy, owszem to załatwiamy i nie mamy tu 
problemów, to muszę otwarcie powiedzieć, że gmina jest otwarta i załatwia nam te sprawy 
nieopieszale.” (7) 

„To znaczy samorząd, no wiadomo, że jak jest zła wola to żadne argumenty nie mają znaczenia. My 
mamy to szczęście, że mamy normalne samorządy.” (8) 

„…nie mamy problemów z jednostkami samorządowymi tutaj. Wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie.” (9) 

Na podstawie powyższych cytatów, jak również tego co zostało powiedziane już wcześniej dostrzec 
można, iż na ogół lepiej oceniane są lokalne samorządy niż te wyższego szczebla. 
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Pozostaje jeszcze – w ramach kwestii związanych z relacjami pomiędzy samorządem a biznesem – 
rozważenie oczekiwań, czy też roli, jaką powierzyliby przedstawiciele uczestniczących w badaniu 
przedsiębiorstw lokalnej administracji w tworzeniu ewentualnej platformy zaawansowanych materiałów 
budowlanych. Ponieważ, jak zaznacza jeden z Rozmówców: 

„W tej branży zaczyna się dziać coś pozytywnego właśnie pod tym względem, jeżeli do tego by się jeszcze 
administracja w jakiś sposób włączyła w ramach swoich kompetencji, na pewno nie technicznych, czy 
technologicznych, to by było najlepsze.” (4) 

I właśnie w kwestii zadań samorządu w tworzeniu platformy współpracy, interlokutorzy okazali się dość 
zgodni, kilkukrotnie bowiem pojawiło się stwierdzenie, iż lokalni decydenci powinni po pierwsze powstanie 
klastra zapoczątkować, czego dowodzi poniższa wypowiedź: 

„Uważam, że instytucje rządowe, samorządowe powinny pewne rzeczy inicjować. […] Dlatego też czy to 
będzie województwo, czy to będzie Warszawa, czy to będzie powiat, czy to będzie gmina, powiedzą: 
Słuchajcie mamy taką inicjatywę, że jeśli się zrzeszycie, to będziecie mieli z tego tytułu jakieś korzyści, 
jakieś atuty, nie wiem, możemy wam udostępnić jakąś salę.” (5) 

W tej opinii ujawnia się już także kolejne zadanie, jakie przedsiębiorcy wyznaczyliby najchętniej 
przedstawicielom samorządu, a mianowicie wsparcie – już nie tylko organizacyjne, ale także finansowe – 
ewentualnej inicjatywy współpracy, czyli: 

„No trzeba, prozaiczne sprawy, kawałek pomieszczenia, ktoś kto będzie siedział przy komputerze, ktoś 
kto będzie wysyłał maile, ktoś kto będzie ten…, no i osoba może to być jednoosobowe, jeśli trafi na fajną 
osobę, która będzie na tyle sprytna, żeby poruszać się, no, ale też nie będzie robiła charytatywnie, musi 
dostać pensję. Więc jeśli byłyby do tego dotacje, czy jakieś wsparcie ze strony instytucji państwowych, to 
by na pewno pomogło, bo to już jest coś, co jest ok. I wchodzimy. Mamy się tylko zaangażować czasowo, 
nie musimy się tutaj angażować finansowo i będziemy działać, na pewno to pomaga.” (5) 

Pojawiły się również takie głosy, które koordynowanie działalności platformy przypisałyby samorządom: 

„No, pojawiają się różne, zbieżne, rozbieżne interesy czasem, no i musi być taki moderator, czy ten, który 
będzie prowadził, który jest, bardzo, hmm, takim obiektywnie patrzącym na te wszystkie powiązania 
tych, tych jednostek, także no myślę że, to jasne, że w jakieś jednostce samorządowej czy to będzie 
gmina, starostwo, czy to będzie nie wiem, województwo.” (9) 

Choć jednocześnie nie sposób nie odwołać się również do wypowiedzi, w której Rozmówca wyraźnie ogranicza 
powinności lokalnych urzędników i decydentów tylko do zadań wynikających z ich standardowo postrzeganego 
zakresu: 

„Samorządy nie powinny i politycy też nie powinni przeszkadzać. Mogą stworzyć warunki, od tego są, 
czyli tereny, podatki, ulgi na początku działalności, tak jak to się wszędzie widzi, tak powinno być i po 
jakimś tam czasie, to wszystko na pewno im się będzie opłaciło. Politycy nie powinni się do gospodarki 
wtrącać.” (4) 

Przytoczone wyżej wypowiedzi, choć może nie z jednakową intensywnością, ale jednak wskazują na 
postrzeganie roli samorządu lokalnego w kwestii powstania i dalszego działania platformy zaawansowanych 
materiałów budowlanych jako istotną. Za wyjątkiem jednej osoby, przedstawiciele firm zdecydowanie 
opowiadają się za koniecznością włączenia w proces budowania klastra lokalnych decydentów. A w zasadzie 
oczekują, że to ze strony samorządu – czy to lokalnego, czy regionalnego – powinny rozpocząć się wszelkie 
działania zmierzające do podjęcia współpracy w tej formie. Najdogodniejszą okolicznością dla przedsiębiorstw 
byłaby sytuacja, w której urzędnicy podejmują inicjatywę, zachęcają do niej przedstawicieli biznesu, a ponadto 
zapewniają także obsługę administracyjną platformy. Trudno, wobec takich oczekiwań, wierzyć, iż klaster wśród 
firm sektora ceramiczno-budowlanego ma szanse zaistnieć. Powinna to być wszakże inicjatywa oddolna, 
wsparta co prawda przez samorząd, ale nie przezeń zapoczątkowana. Być może postawa wobec idei platformy 
współpracy wynika z braku doświadczeń i wiedzy na temat podobnych przedsięwzięć funkcjonujących – czy to 
w innym kraju, czy w innej branży. Tym niemniej szanse powodzenia inicjatywy klastrowej stoją – w kontekście 
powyższych wypowiedzi – pod znakiem zapytania. A działaniem, którego w pierwszej kolejności powinien 
podjąć się samorząd, wydaje się być akcja informacyjno-promocyjna dla spopularyzowania idei klastrów 
gospodarczych i korzyści wynikających z sieciowania się gospodarki. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) są to działania, które 
najprościej można byłoby określić jako charytatywne. Uczestniczący w badaniu przedstawiciele firm 
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działających w ramach sektora materiałów budowlanych zostali zapytani o to, czy ich przedsiębiorstwa 
pomagają osobom znajdującym się w potrzebie – jeżeli tak, to w jaki sposób i jaki jest zasięg terytorialny działań 
realizowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – lokalny, regionalny, ogólnopolski. 
Przedstawiciele pierwszego z uczestniczących w badaniu przedsiębiorstwa, które produkuje materiały 
budowlane, deklarowali, iż ich firma: 

„…podejmuje w zdecydowanej większości działania wspierające społeczność lokalną. Np. przekazuje 
szkole specjalnej z powiatu tomaszowskiego, w której osoby z upośledzeniem uczą się zawodu 
glazurnika, wszystkie materiały potrzebne do nauki zawodu. Z ogólnopolskich akcji charytatywnych 
przedsiębiorstwo uczestniczy w programie »Ratujemy mozaiki« – te ratowane mozaiki znajdują się 
w Warszawie i Krakowie, ale też w Łodzi w przejściu podziemnym oraz w akcji Szlachetna Paczka.” (1) 

Kolejne przedsiębiorstwo produkcyjne wspiera – zgodnie z wyjaśnieniem swojego przedstawiciela – 
przede wszystkim potrzebujących z najbliższej okolicy: 

„No z tego co ostatnio, no nie mam kwot, charytatywnie bodajże dom dziecka budowany był za 
Opocznem, jakby od nas i pieniężne, i typu związane z płytkami były przekazane. Myślę, że ze szkołami, 
to są takie jakby może mniejsze, ale na podanie do prezesa, wpływają jakieś tam podania, nie wiem  – na 
inwestycję dla jakiejś szkoły – to są przekazywane jakieś tam płytki, pieniężne… wiem że też były 
przekazywane.” (2) 

Następna firma w momencie realizacji badania nie podejmowała takich działań: 

„Było kiedyś tam sporadycznie, tam ze dwie, trzy wycieczki, ale nie. Nawet wisi tu parę dyplomów na 
taką okoliczność. Owszem podejmowaliśmy takie działania, ale no przyznam się szczerze, że ostatnimi 
czasy jest to zapomniane przez nas.” (3) 

Taka sytuacja jest jednak wyjątkiem w badanej grupie przedsiębiorstw o profilu produkcyjnym. Poniżej 
cytat, w którym kolejny przedsiębiorca przedstawia realizowane przez jego przedsiębiorstwo działania 
pomocowe: 

„Tu w ciągu roku tych różnych instytucji charytatywnych, czy powiedzmy sobie typu »Zdążyć z Pomocą«, 
czy tego typu właśnie, czy firm państwowych, których w zasadzie może państwo, mówię o policji, o straży 
pożarnej, szkołach tutaj gminnych, gimnazjach, czy podstawowych. Tego typu pomocy, corocznie jakiś 
tam pułap mamy wyznaczony i udzielamy. Ja koncentruję się, być może wszyscy też, na działaniu na tym 
terenie. […] Z jakimś tam wsparciem, w zależności od okoliczności, bo jeżeli jest kryzys, czy jakieś tam 
gorsze lata, bo tu jest jednak te siedemdziesiąt osób i trzeba najpierw zaspokoić ich potrzeby i mieć jakieś 
tam perspektywy rozwojowe, jak jest lepiej, to się bardziej. […] No tak, tych potrzebujących jest dużo, 
wszędzie na każdym terenie. No skala, skala jest różna w zależności od tego jak się wiedzie.” (3) 

I kolejna firma, której działalność charytatywna również jest godna naśladowania: 

„Tak mamy to w swoich wartościach. Dużo, dużo robimy jeśli chodzi o współpracę tutaj z lokalnymi. 
Staramy się lokalnie działać. Dużą współpracę mamy ze szkołami podstawowymi i gimnazjum, 
sponsorujemy drużynę piłkarską tutaj […]. Wspomagamy także dom dziecka, tutaj taki rodzinny 
w Tomaszowie. Zdjęcie tutaj stoi właśnie od nich, podziękowanie. No dużo takich inicjatyw, które dla 
społeczności tutaj możemy zrobić, to podejmujemy wyzwania.” (5) 

Rozmówca dodaje poza tym, że: 

„Przyjęliśmy taką ideę, że mniej jakoś tam ogólnie w Polsce, staramy się tutaj współpracować ze 
społecznością lokalną. Widzimy po prostu tego efekty, widzimy po prostu tutaj.” (5) 

I reprezentant ostatniej z zaproszonych do badania firm produkcyjnych tak przedstawia realizowane 
w przedsiębiorstwie działania charytatywne: 

„Sporo angażujemy się w różne akcje tu na miejscu. Doposażenie remiz strażackich, sponsoring 
młodzieżowych i dziecięcych zespołów piłki nożnej.” (6) 

Czyniąc podobne zastrzeżenie, jak przedsiębiorca cytowany powyżej, czyli że zakres podejmowanych akcji jest: 

„Tylko lokalny. Inwestujemy w społeczności lokalne. Nie zależy nam na reklamach w klubach ekstraklasy. 
Chcemy być rozpoznawani tu lokalnie, więc akcje kierujemy do Ujazdu i ewentualnie Tomaszowa 
Mazowieckiego.” (6) 

Także wypowiedzi przedstawicieli przedsiębiorstw wydobywczych dają świadectwo zaangażowania na 
rzecz społeczności lokalnej, w tym także w razie doraźnej konieczności udzielenia spontanicznej pomocy: 



 

115 

„Grupa [kapitałowa – przyp. aut.] ma swoją fundację, jakieś takie sprawy indywidualne są tam 
kierowane. Natomiast wiadomo jesteśmy na terenie gminy to różnego rodzaju pomoc, a poza tym no 
teraz może to już jest mniej takie znaczące, bo coraz więcej maszyn jest w prywatnych rękach, ale 
w ramach jakichś klęsk typu zima, no to my mamy sprzęt, który może pomóc. To wydaje mi się jest 
najbardziej takie znaczące, bo nawet jeśli nie ma takiej potrzeby, to wszyscy śpią spokojnie, bo możemy 
udzielić takiej pomocy. Były takie przypadki, że wzywano nas, żeby tam się gdzieś dokopać do jakiegoś 
domu, ktoś na dializę musi jechać. Parę takich nieciekawych spraw i żeśmy pomagali. Tu nie ma jakiś 
problemów czy zakazów, żeby nie pomóc.” (8) 

Takie działania wynikają jednak nie jedynie z potrzeby chwili, ale z faktu, iż: 

„…ideą właścicieli było coś takiego, żeby dziennie przynajmniej jedno życie ludzkie uratować. Także coś 
takiego sobie wymyślili i realizowali, a poza tym zawsze jak był jakiś zakład oddawany, to była karetka 
pogotowia przekazywana do lokalnego szpitala.” (8) 

Ostatni z Rozmówców tak przedstawił realizowane przez jego firmę działania na rzecz – znów przede 
wszystkim społeczności lokalnej: 

„Są no, są jakieś tam, doroczne imprezy organizowane przez gminę szczególnie, że to jest, tyczy się tutaj 
pobliskiej wsi. No i uczestniczymy tam dwa, trzy razy w roku w takich imprezach związanych, czy 
organizowanych lokalnie. My mamy jakieś imprezy, typowe np. Barbórka. Zapraszamy tutaj władze 
lokalne, do tego, aby uczestniczyły, aby uczestniczyły też w życiu kopalni. Nie wiem no, jeżeli to jest 
wspólnota mieszkaniowa to tak samo, to jest ze wspólnotą mieszkaniową. Staramy się być zawsze, 
w takich relacjach bardzo pozytywnych i tam gdzie możemy i jest to rozsądne to ich wspierać i pomagać 
im tak? Gdzie, gdzie Broń Boże nie to żeby specjalnie przeszkadzać, bo i tak im przeszkadzamy 
wystarczająco. Nie jest to jakoś rozbuchane i nie wiadomo jak tego dużo jest, natomiast tam gdzie nam 
zwrócą się te, te tutaj jednostki lokalne, no to staramy się gdzieś tam wspierać ich. […] Tak, no wiem, że 
gdzieś tam ten skansen, tutaj nad Pilicą, się angażujemy się, troszeczkę. Gdzieś tam lokalnie. To nie jest 
jakieś duże wsparcie, natomiast, na pewno lokalnie staramy się być widoczni i mówię i w drugą stronę 
też zapraszamy do nas.” (9) 

Okazuje się zatem, iż przedsiębiorstwa, zarówno produkcyjne, jak również wydobywcze działające na 
obszarze analizy, czyli na terenie powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego podejmują działania, które osadzić 
można w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozmówcy deklarują, iż pomoc oferowana przez ich 
firmy koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu lokalnej społeczności. Tym samym kwestia ta może być 
traktowana jako korzyści, jakie odnosi tak gmina, jak również mieszkańcy z faktu koncentracji w tym rejonie 
przedsiębiorstw z branży materiałów budowlanych. 

5.2.2. Rozpoznanie postaw przedstawicieli średnich i dużych przedsiębiorstw sektora 
materiałów budowlanych wobec idei platformy współpracy – klastra gospodarczego 

1) Doświadczenia współpracy 

Aby rozpoznać postawy Rozmówców wobec idei platformy współpracy, zadane zostało na wstępie 
pytanie o kwestie związane z dotychczasowymi doświadczeniami współpracy, czyli z jednej strony 
przynależnością przedsiębiorstw do różnego rodzaju stowarzyszeń branżowych, z drugiej natomiast 
ewentualnego zaangażowania do różnie definiowanych form zrzeszania się przedsiębiorców – w tym przede 
wszystkim w formie klastra gospodarczego. Jeden z Rozmówców opowiedział niezwykle ciekawą historię 
planowanego na tym terenie Centrum Szklarsko-Ceramicznego, która pośrednio świadczyć może o próbie 
specjalizacji działalności związanej z lokalną bazą surowcową:  

„…tu miało powstać Centrum Szklarko-Ceramiczne, to w 92 r. była chyba największa budowa w Europie, 
miał powstać zakład szkła float, dwie wanny po 800 ton, zakład płytek ceramicznych półtora raza 
większy od ówczesnego Opoczna, huta szkła […] półtora raza większa od Jarosławia, wtedy największej 
huty w Polsce, zresztą do tej pory huta w Jarosławiu jest największa, suchy port przeładunkowy, gdzie 
towary z Niemiec i Europy Zachodniej miały przyjeżdżać do nas miały być przepakowywane i wysyłane na 
Wschód. […] No tu, bez mała wszystko miało być: golfowisko, stadnina koni, różne rzeczy. Co tam jeszcze 
z takich ciekawostek… 400 domków jednorodzinnych, bo kadra miała być podkupiona z całej Polski, 
miała powstać też szkoła, w jednej nawie podstawówka w drugiej technikum, w łączniku całe zaplecze 
typu biblioteki, stołówki, sportowe historie. […] Wykładowcami mieli być fachowcy z tego kompleksu. 
Także poszczególne przedmioty tego technikum szklarsko-ceramicznego miały być wykładane przez tych 
fachowców miejscowych. Miał powstać ośrodek zdrowia, dwa motele na sto pokoi, bo zawsze dwustu 
kierowców miało tu nocować i osiedle domków dla kadry wysokiej. […] Już firmy zaczęły z budowy 
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schodzić w lipcu 92 r., także 93 to były jeszcze przepychanki upadłościowe, właściciel jakieś pieniądze 
pożyczał, dawał to było wstrzymywane, no i 13 kwietnia ta upadłość.” (8) 

Podstawowa informacja, która może być kluczowa dla interpretacji wyników i dotyczy już obecnej chwili, 
jest jednak taka, iż część z przedsiębiorstw, których przedstawiciele uczestniczyli w badaniu, należą do grup 
kapitałowych. Firmy zrzeszone w grupach kapitałowych najczęściej zaspokajają swoje potrzeby w ramach takich 
grup, podczas gdy indywidualnie działające przedsiębiorstwo zlecałoby je firmom zewnętrznym. 

„Marketing, działalność badawczo-rozwojowa, wdrożenia, pozyskiwanie informacji rynkowej – wszystko 
w obrębie własnej grupy.” (6) 

„Tak, no korzystamy, jak najbardziej korzystamy z takich usług [badawczo-rozwojowych – przyp. aut.]. 
W dużej mierze, my korzystamy z usług naszej grupy, tak? Mamy to szczęście, że należymy do grupy 
niemieckiej, gdzie te usługi, w ramach grupy są świadczone.” (9) 

Choć nie zawsze jest to optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw: 

„Są zakupy scentralizowane, czyli tak, chcą, żeby np. centrala kupowała surowce i dla nas, i dla drugiej 
firmy, i dla trzeciej firmy, i razem tak. Nieraz się odbywa tak, że rzeczywiście może jest kupione OK, bo 
wiadomo klient walczy o cenę, jest kupione żeby było taniej, ale się okazuje, że coś u nas jest w trakcie, 
bo u nas technologia się szybko zmienia, zmieniamy często surowce, wiadomo że producenci we 
Włoszech też zmieniają, każdy szuka taniej, wszyscy po prostu, no wszyscy szukają oszczędności, powiem 
tak.” (2) 

Ale jednak współpraca w ramach grupy kapitałowej zaspokaja szereg potrzeb przedsiębiorstwa – nie tylko tych 
wynikających z cyklu produkcyjnego, ale także związanych z utrzymywaniem relacji w ramach branży 
i konsultowania nowych rozwiązań i wzajemnego wsparcia technologicznego: 

„Myślę, że właśnie u nas takie współprace są na zasadzie w tej chwili tych naszych firm. Mamy takie 
spotkania co dwa miesiące z wszystkimi firmami, naszymi, typu z Rosji, z Ukrainy, mamy jeszcze 
w Niemczech firmę. W tej chwili mieliśmy takie spotkania co 2 miesiące. Na takich spotkaniach 
omawiamy wszystkie tematy związane jakby z produkcją, z kosztami, ale omawiamy też swoje jakby 
pomysły, które można byłoby wdrożyć w innych fabrykach, czyli na przykład u nas coś dobrze wyszło, 
jakaś próba, to proponujemy, może ktoś by chciał tą próbę u siebie wykonać, to jakby jesteśmy otwarci 
na takie propozycje. Bo wcześniej takich spotkań nie było, no to każdy swoją firmę. W tej chwili 
pracujemy na tej zasadzie, że jakieś tam pomysły, jakieś doradztwo, w sensie że w Rosji były problemy 
z płytką, no to nam prezes dzwonił czy może ktoś od nas by pojechał, pracownik by pojechał 
doświadczony, żeby im pomóc, rozwiązać pewne problemy. Zdarza się u nas tak, że na przykład część 
osób jedzie do innej firmy na Ukrainę, do Rumunii, bo mamy tam na przykład rzeczy takie też robione 
w firmie w Rumunii. Też jedzie na przykład na uruchomienie. Często było tak, że na przykład na Ukrainie 
uruchamialiśmy zakład to pojechał od nas kierownik, pojechało od nas z 10 osób można powiedzieć 
z różnych stanowisk, żeby to po prostu uruchomić jakby płynnie, a nie po prostu żeby ktoś tam się męczył 
tak jak nie do końca wie.” (2) 

Jeżeli chodzi o przynależność do stowarzyszeń branżowych, to wypowiedzi Rozmówców świadczą raczej 
o fiasku podejmowanych w tym zakresie działań: 

„Na obszarze działania firmy, były próby jednoczenia się firm w jakieś stowarzyszenie, ale brakło 
determinacji. Powołano Polską Unię Ceramiczną w Kielcach, która ma lobbować w sejmie na rzecz 
interesów firm ceramicznych. Unia ta ma formę stowarzyszenia (np. dzięki działalności Unii 
wprowadzone zostały cła zaporowe dla płytek z Chin). Firma Rozmówców przystąpiła również do owej 
Unii. W tej chwili Unia nie podejmuje żadnych działań. Jest to raczej stowarzyszenie działające doraźnie.” 
(1) 

Jak i samego klastra gospodarczego: 

„To nawet z tego względu nigdy mi to do głowy, ani tutaj nikomu nie przychodziło. Taka idea klastra to 
była parę lat temu. Pięć, sześć lat temu ktoś tu za tym chodził. Ja już nie pamiętam kto. I to chyba wraca, 
tak, tak […] Sprawa spełzła na niczym. […] No to jeszcze wpłynęło na pogorszenie tej sytuacji, że tak tych 
zapraszali, tych nie zapraszali, tych traktowali jakoś tak.” (3) 

Szereg doświadczeń w tym aspekcie ma jeden z Rozmówców będący członkiem dwóch stowarzyszeń 
branżowych, a ponadto: 

„Kiedyś, kiedyś mój tata zainicjował stworzenie, nie pamiętam jak się nazywało, chodzi o zrzeszenie 
przedsiębiorców powiatu tomaszowskiego […] różnych branż. Było to założone, funkcjonowało to w jakiś 
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sposób, miało być takim przedsięwzięciem, można powiedzieć logistycznym pomagającym funkcjonować 
tutaj w rejonie przedsiębiorcom, no niestety nie przetrwało długo. Może było zbyt małe zaangażowanie, 
jeśli chodzi o członków. Był rok 2000, było to związane na początku z problemem głównie właśnie 
z uzyskaniem pozwoleń, reprezentacją przedsiębiorców na terenie powiatu tomaszowskiego. Było duże 
zainteresowanie, natomiast później w działaniu no to tak, nie przetrwało to mocno.” (5) 

Jednakże, pomimo niepowodzeń, Rozmówca ten uważa, że: 

„Wiadomo jeśli są takie silne powiązania, silne związki, stowarzyszenia, które mogą reprezentować 
określoną grupę, to na pewno to pomaga, ponieważ występuję w różnej instytucji idąc jako firma X, to 
jestem następnym petentem. Natomiast, jeśli mam poparcie jakiegoś stowarzyszenia, które jednak jest 
zebraniem określonej grupy, reprezentuje jakąś tam grupę, to reprezentuję jakby inną siłę negocjacyjną 
i to nie jest interes jednej firmy, ale interes wielu firm. Więc tego typu inicjatywy na pewno są fajne, na 
pewno pomagają.” (5) 

Nie wszyscy jednak Interlokutorzy podzielają takie stanowisko: 

„Doszliśmy do wniosku, że tak towarzysko z kolegami się spotkać to miło, natomiast lobbują coś tam 
dalej, czy w Sejmie czy w Rządzie, to niekoniecznie nasze sprawy muszą być poruszane.” (8) 

A nawet pojawiła się następująca opinia: 

„Nie wyobrażam sobie takiej inicjatywy i nie przypominam niczego takiego.” (6) 

Ale takiemu stanowisku można przeciwstawić następującą wypowiedź dotyczącą platformy współpracy: 

„Ma szansę, ma szansę, To jest kwestia, kilka lat temu, a nawet więcej niż kilka lat temu, było coś, 
podjęta jakaś inicjatywa, na zasadzie takiej, włoskiego stowarzyszenia firm w tej branży budowlanej, 
u nich to się nazywało supiastrelle. W tym momencie firmy polskie próbują coś takiego, żeby takie 
stowarzyszenie, też stworzyć w ramach tej współpracy między, już nie konkurowania, bo to jest 
normalną rzeczą, że konkurowanie, ale załatwianie wspólnych spraw tej branży, ale w ramach jakiejś 
jednej organizacji. Coś takiego zaczyna się pomału rysować.” (4) 

A na podsumowanie należałoby chyba stwierdzić, iż nie ma zgodności wśród Rozmówców, co do wad 
i zalet różnych form zrzeszania się przedsiębiorstw, ani tym bardziej zasadności powołania klastra 
gospodarczego wśród firm sektora budowlanego na obszarze analizy. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż 
główni aktorzy lokalnej sceny funkcjonują w ramach grup kapitałowych, a zatem ich relacje współpracy – tak 
z podwykonawcami i dostawcami, jak również z innymi firmami z branży są realizowane w sposób zewnętrznie 
koordynowany.  

2) Aktualne relacje współpracy 

Współpraca z dostawcami 

Jak zostało wspominane już powyżej, przy okazji omawiania czynników kluczowych dla lokalizacji 
przedsiębiorstwa, dostawcy czynników produkcji, czyli głównie surowców do produkcji materiałów 
budowlanych, pochodzą przede wszystkim z zagranicy, co uwarunkowane jest parametrami potrzebnych 
surowców i ich odpowiednią jakością – niedostępną w Polsce. Jeżeli chodzi natomiast o dostawców innych 
produktów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, to często Rozmówcy wskazywali na 
fakt, iż najchętniej korzystają z firm zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie: 

„Dookoła nas toczy się drugie życie przemysłowe. Firma kooperuje z 200-300 firmami. Chodzi o to, że 
firma stara się korzystać z usług lokalnych firm, jeżeli chodzi o wszelkie potrzeby przedsiębiorstwa takie 
okołoprodukcyjne jakby, czyli np. materiały biurowe, usługi transportowe, materiały opakowaniowe itp. 
Transport takich rzeczy jak palety, kartony opłacalny jest do 200 km. Co oznacza, że niekoniecznie trzeba 
korzystać z lokalnych dostawców. Firma preferuje jednak dostawców lokalnych, kartony np. kupowane 
są z Kielc. […] Współpraca z firmami dostarczającymi produkty i usługi niezbędne do funkcjonowania 
firmy […] w 70% pochodzą z okolicy.” (1) 

Warto jednak w tym miejscu także przytoczyć ciekawą wypowiedź tego samego Rozmówcy, co powyżej. 
Zaświadcza ona bowiem o tym, iż firmy podejmują współpracę z lokalnymi parterami nie tylko dlatego, że jest 
to dla nich opłacalne ekonomicznie, ponieważ: 

„Bardzo dobrze funkcjonują dzisiaj firmy kurierskie. W zasadzie można powiedzieć, że są coraz lepsze. 
Zamawianie produktów na odległość nie jest więc już dzisiaj problematyczne, często w przeciągu 
24 h można otrzymać zamówienie – przestrzeń już dzisiaj straciła na znaczeniu”. (1) 
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A zatem można domniemywać, iż relacje z lokalnymi partnerami są podejmowane być może także 
w celu wspieranie lokalnego rozwoju. Twierdzenie, iż kwestia dystansu przestrzennego nie jest już dziś 
kluczowa dla opłacalności zamówienia, pojawia się także w innej wypowiedzi: 

„Lokalni to nie od początku, ze względu na bliskość tych firm. Natomiast w tej chwili, no czas biegnie i to 
się wszystko rozwija, jak gdyby odległość w tej chwili nie gra roli, w tym momencie. Więc my bazujemy 
na odbiorcach i producentach w całej Polsce. Jest ten trójkąt, o którym mówiłem Opoczno, Tomaszów, 
Końskie to jest na pewno i tu jest mnóstwo ceramik, mnóstwo w sensie skali włoskiej, ale dalej… innego 
typu, Ceramika Tubądzin, Ceramika Marconi, Polcolorit, ale to już jest jeleniogórskie, generalnie mówiąc 
cały kraj, najbliższa zagranica, jeżeli Włochy uznamy za najbliższą zagranicę i Litwę to tak, więc te okolice 
i Niemcy. To są nasze trzy kraje, z którymi też współpracujemy.” (4) 

Oczywiście jest to jedynie przypuszczenie, a decyzja o wyborze lokalnych dostawców uwarunkowana 
może być również tradycjami firmy i faktem, że miejscowe firmy sprawdziły się w przeszłości: 

„Natomiast jeśli chodzi o współpracę, myślę że wybiera [pracownica odpowiedzialna za poszukiwanie 
kontrahentów i podwykonawców – przyp. aut.] dostawców raczej sprawdzonych, którzy będą świadczyli 
nam usługi o odpowiedniej jakości.” (5) 

Nie zabrakło również odpowiedzi standardowej, czyli że:  

„… i tak cena jest najważniejsza. Jeżeli ktoś kto powiedzmy może być tak, że jeżeli będą ceny z dwóch 
podmiotów identyczne. Jedna będzie z lokalnego, a druga będzie gdzieś dalej, tak? To, no faktycznie 
mogę się na lokalny kierować.” (9) 

Choć i ten cytat świadczy o tym, że faworyzowane są jednak firmy zlokalizowane w pobliżu. 

Współpraca z odbiorcami 

W przypadku firm produkcyjnych współpraca z odbiorcami rozumianymi jako nabywcy ich wytworów 
najczęściej opisywana jest w ten sposób: 

„No ja bym powiedział, że jest to zakres zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców europejski. […] 
Jeżeli chodzi o sprzedaż to do Włoch. Do Hiszpanii nie sprzedajemy. Sprzedajemy w całej Polsce […], we 
wszystkich marketach, znaczy w wielu marketach budowlanych, a więc w całej Polsce. Sprzedajemy na 
chwilę obecną Słowacja, Litwa, Rumunia. Nie mamy zasięgu takiego jak na przykład Końskie, no ale 
powiedzmy Czechy. No na pewno nie jesteśmy firmą regionalną typu powiat, gmina, czy, czy 
województwo, nie.” (3) 

A zatem wydaje się, że uczestniczące w badaniu przedsiębiorstwa są firmami aktywnymi na arenie 
międzynarodowej, co udowadnia również poniżej przytoczona wypowiedź: 

„Jeśli chodzi o odbiorców, […] to mamy tutaj zaplecze około 100, 150 km wokół zakładu, jest to związane 
z kosztami logistycznymi. Natomiast mamy taką drugą branżę tzw. betonów ciężkich […]. Tutaj mamy 
zasięg ogólnopolski i także eksportujemy na Europę. Dostarczamy do Słowacji, do Niemiec w tej chwili, 
Francja już wygasa, kiedyś Hiszpania jeszcze była.” (5) 

Natomiast poszukiwanie odbiorców przez przedsiębiorstwa wydobywcze wygląda zdecydowanie 
odmiennie, jest znacznie bardziej ograniczone rodzajem eksploatowanego złoża, a przez to – jak zapewnia 
jeden z przedstawicieli – nie jest to łatwe: 

„…tego typu towar jaki my proponujemy, nie sprzedaje się na jarmarku. To jest najczęściej takie tam 
żmudne dochodzenie do wprowadzenia, do receptury w ceramice i odbywa się to, jakieś poszerzenie 
ewentualnie klientów, odbywa się na zasadzie kontaktów z producentami – ano tej gliny można użyć do 
tego, wobec czego, no może się zapytamy, czy mogą sprzedać czy mają możliwości. […] Wprowadzenie 
nieznanego surowca do technologii, to bywa żmudna [praca – przyp. aut.], to jest proces i decyzyjny 
i technologiczny, to trwa latami czasem.” (7) 

Tak więc firma rozmówcy ma odbiorców przede wszystkim: 

„W Końskich – wymieniłem jako jednego z istotnych odbiorców, tych odbiorców jeszcze tam kilku innych 
się znajdzie, ale zdecydowanie mniejszych. […] Jeden dalej z Polski, ze Śląska on przyjeżdża, z Mniszkowa 
ma być. No wiecie Państwo takie surowce budowlane marnej jakości się stara pozyskać na miejscu, żeby 
nie wozić daleko czegoś.” (7) 

Przedstawiciele pozostałych dwóch przedsiębiorstw wydobywczych również zwracają uwagę na kwestie 
transportu. Cytowane wyżej wypowiedzi, z których wynikało, iż przestrzeń straciła na znaczeniu, odnosiły się 
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głównie do produktów, których pozyskiwanie i przewożenie na znaczne odległości nie nastręcza takich 
trudności, jak w przypadku produktów górniczych: 

„To są główni odbiorcy, no, no jasne, że ten przemysł jest też zlokalizowany tutaj, w tych rejonach ale, ale 
gdzie indziej to nawet nie za bardzo, jest dużo lokalnych kopalń, gdzie piasek jest wydobywany i jest 
sprzedawany tak? Tak, że tutaj nawet nie możemy ze względu na te koszty transportu, konkurować.” (9) 

Choć, jak również zaświadcza poniższy cytat, atutem, który rekompensuje koszty transportu, jest jakość, 
która nierzadko powoduje, iż produkt jest kupowany nawet z kopalni odległych od odbiorców: 

„O hutach szkła już wspomniałem. Dostarczamy praktycznie dla wszystkich zakładów w Polsce, 
trudniących się produkcją chemii budowlanej. […] Poza piaskiem jeszcze te zakłady odbierają żwirki. One 
się generalnie nazywają żwirki filtracyjne, ale poza filtracją używane są też w chemii budowlanej. 
Odlewnie. […] Także też praktycznie do wszystkich odlewni w Polsce, od Pomorza po południe. Też 
wiadomo, że teraz takie czasy nastały, że decydują koszty transportu, także część odbiorców 
wykorzystuje jakieś źródła lokalne, z tym, że jakość tych piasków, skłania ich po jakimś czasie do 
powrotu. Bo my praktycznie mamy czysty kwarc, to jest 99,8 minimum, takich złóż praktycznie nie ma 
o tej jakości. [Z zagranicy – przyp. aut.] najwięcej biorą Czesi i Słowacy – to piaski formierskie, trochę na 
Ukrainę, trochę na Białoruś, ale to nie jest jakieś tam znaczące.” (8) 

Współpraca z innymi firmami 

W każdym wywiadzie poruszona została kwestia współpracy przedsiębiorstwa Rozmówcy z firmami 
o podobnym profilu działalności. Odpowiedzi były na tyle zróżnicowane, iż trudno dostrzec w nich pewne 
wzorce zachowań charakteryzujące badane firmy. Jeden z Rozmówców stwierdza, iż relacje kooperacji 
w ramach branży ceramicznej są realizowane w ramach grupy kapitałowej: 

„Myślę, że właśnie u nas takie współprace są na zasadzie w tej chwili tych naszych firm.” (2) 

Kolejny Interlokutor uznał, iż współpraca z podmiotami tego samego sektora odbywa się w ramach 
stowarzyszeń branżowych i polega głównie na wymianie informacji: 

„…jako takiej współpracy bezpośredniej to nie mamy, jest wymiana informacji. Spotykamy się bardziej na 
jakiś spotkaniach branżowych. Współpraca w zakresie jakichś tam wsparć technologicznych, wymiany 
informacji. […] Natomiast także są tzw. panele dyskusyjne. Rzucamy jeden z problemów, to po prostu 
wzajemnie, jak gdyby poruszamy swoje problemy i na forum różnych firm mamy możliwość wymiany 
doświadczeń w danym zakresie.” (5) 

A jeszcze inny Rozmówca odwołuje się w tym aspekcie do współpracy z firmami zagranicznymi, gdyż 
tylko taka, w przypadku jego przedsiębiorstwa, jest możliwa: 

„[Współpraca jest realizowana – przyp. aut.] ale nie z polskimi [firmami – przyp. aut.], bo w Polsce ich nie 
ma. Z włoskimi studiami projektowymi współpracowaliśmy i współpracujemy. […] To też są firmy 
włoskie, bo oni głównie są dostarczycielami do tego charakteru produkcji, który my tutaj uprawiamy, to 
oni dostarczają surowce. Różne są to firmy, to jest ta kooperacja, my pomysły, oni podpowiedzi, a potem 
za tym idzie dostawa, kupno od nich surowców pod te podpowiedzi.” (4) 

Tylko jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa uczestniczącego w badaniu chętnie opowiada o współpracy 
z innymi firmami o podobnym profilu działalności uznając, iż jest to naturalna konsekwencja specjalizacji: 

„Tak, my kooperujemy z wieloma firmami ceramicznymi. Z wieloma firmami ceramicznymi mamy 
wspólne interesy. Świadczymy sobie wzajemnie usługi. […] No wiadomo, znaczy teoretycznie jest 
specjalizacja, teoretycznie powtarzam, niektórzy się specjalizują w gresach, niektórzy w ścianach, 
niektórzy w dekoracjach. Różnie to bywa, i na tym tle my, my współpracujemy, akurat tak się złożyło, że 
z firmami z województwa właśnie świętokrzyskiego.” (3) 

Jest to jednak odosobniona opinia. Reprezentanci największych firm, w których przeprowadzono wywiady, 
uważają bowiem, że jest to niemożliwe: 

„Rozmówcy nie widzą możliwości, aby jakiekolwiek inne interesy mogły połączyć firmy, […] nie 
wyobrażają, aby mogli wykonywać jakieś elementy kolekcji dla konkurencyjnych firm, a konkurencyjne 
firmy dla przedsiębiorstwa Rozmówców. Na rynku polskim panuje w branży ceramiczno-budowlanej zbyt 
duża konkurencja i nieufność wobec potencjalnego partnera oraz jego faktycznych intencji.” (1) 

A nawet karalne: 

„Mamy głównie relacje na zasadzie klient – dostawca. My coś kupujemy, od nas inni kupują nasze 
produkty. Współpraca w ramach tej samej branży jest niemożliwa ze względu na zmowę kartelową: 
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Saint-Gobain, Pilkington, i inne. Posypały się ogromne kary, po kilkaset milionów euro. Nie wolno nam się 
spotykać, umawiać. Jak jest przypadkowe spotkanie w samolocie, to musi być z tego notatka o czym się 
rozmawiało. Wszyscy są ostrożni, a taka współpraca jest niemożliwa.” (6) 

Rozmówcy wypowiadający się w imieniu przedsiębiorstw wydobywczych odnoszą się również raczej 
sceptycznie: 

„Nie, nie to, to jest piękne […]. Natomiast to bardzo trudne do zrealizowania. Jasne to jest w ogóle coś 
cudownego. Powiem Pani, że nie wiem jak to by funkcjonowało, gdyby ktokolwiek, komukolwiek się 
udało to było by cudowne. […] Jest to naprawdę olbrzymie wyzwanie. Gdyby komuś udało się takie rzeczy 
połączyć no to gratulacje.” (9) 

Uczestnicy badania uzasadniają to najczęściej silną konkurencją w ramach branży: 

„…jest, nie mówię że nie można sobie wyobrazić, ale nie ma czegoś takiego [współpracy pomiędzy 
firmami – przyp. aut.]. […] Tak sobie wyobrażamy, że w tym profilu działalności jaki my uprawiamy to tak 
trochę trudno by było znaleźć kumpla do współpracy, konkurenta tak ale kumpla to gorzej.” (7) 

Ostatni z reprezentantów przedsiębiorstwa wydobywczego na pytanie o zakres współpracy odpowiedział dość 
enigmatycznie warunkując je koniunkturą na rynku budowlanym: 

„To znaczy generalnie my jesteśmy na końcu tego łańcuszka. Jeśli będzie zapotrzebowanie, wydaje mi 
się, że dobrze było jak były te ulgi kiedyś na budowę domu, na remonty mieszkań, bo wtedy ktoś robiąc 
sobie remont w łazience potrzebował płytek, potrzebował kleju, wtedy parcie na nasze produkty też było 
większe, bo te zakłady chemii budowlanej odbierały, jak było na budownictwo, to już te zakłady co 
produkują okna, to już było więcej. To wszystko zależy od… koniunktury i to właśnie na rynku 
budowlanym.” (9) 

W dalszej części rozmowy przyznaje jednak, że współpraca z innym przedsiębiorstwem wydobywczym byłaby 
trudna z powodu strategii dywersyfikacji dostawców, jakie realizują firmy produkcyjne: 

„Znaczy tu jest tak, że gros zakładów dzieli dostawy, że nie dopuszcza do tego, żebyśmy my, czy oni byli 
jedynymi, także starają się mieć w zanadrzu drugiego, jeśli nie połowę dostaw, to ileś tam procent, żeby 
mieć zawsze powrót. Gdybym też był właścicielem tak samo bym robił, żeby nie doszło do monopolu czy 
wstrzymania, losowe historie też mogą być.” (8) 

Jak zaznacza Rozmówca, ta w pełni racjonalna decyzja przedsiębiorstw produkcyjnych powoduje jednak, 
iż nie sposób poszukiwać wśród podobnych sobie firm partnera do realizacji dużych zleceń. Z tym, że na 
podstawie wyżej zacytowanych wypowiedzi w ogóle trudno znaleźć jasne przesłanki, na jakim typie działań 
powinna się oprzeć ewentualna kooperacja w ramach branży. Wymiana informacji to chyba jednak zbyt mało, 
a specjalizacja produkcji nie dotyczy największych przedsiębiorstw, które na chwilę obecną są w stanie 
wyprodukować każdy rodzaj produktu nie potrzebując wsparcia ze strony podwykonawców – ewentualnie 
w zakresie dość marginalnym, np. wykonania dekoracji na powierzonej płytce. Wydaje się, iż niewielkie 
doświadczenia w funkcjonowaniu w kooperacji w ramach branży (ewentualnie jedynie w ramach grupy 
kapitałowej), a także brak znanych Rozmówcom przykładów na udaną współpracę powoduje, iż wypowiadają 
się oni ostrożnie na temat ewentualnej współpracy w ramach branży. Tym większy dystans zachowują wobec 
wprost zarysowanej idei klastra – choć nie ma tu zgodności. Pojawiła się zarówno reakcja pozytywna 
wskazująca na zainteresowanie takim pomysłem: 

„Zawsze na pewno to pomaga, a nie przeszkadza i chętnie do takiego czegoś byśmy przystąpili. […] 
Myślę, że grupę można by było znaleźć, która by po prostu mogła też w tym momencie się zaangażować 
i też uczestniczyć – […] taką inicjacyjną.” (5) 

Jak również wypowiedź świadcząca o pewnej otwartości i dostrzeganiu korzyści z istnienia platformy 
współpracy – nawet w sytuacji, gdy w pierwszej kolejności profity odniosą firmy produkcyjne, do których 
przedsiębiorstwo Rozmówcy się nie zalicza: 

„Jasne no, my powiedzmy OK, ja rozumiem takie firmy jak te, które produkują no nie wiem jak Opoczno 
czy Paradyż, którzy produkują, które są sprzedawane na ogólnym rynku tak. Nasz rynek jest, nasz 
produkt jest na rynek bardzo lokalny tak? W zasadzie on jest mało opłacalny. Natomiast jasne, no im 
nasi klienci więcej sprzedają, tym my możemy też więcej naszych produktów produkować. Jak 
najbardziej. […] Jest to łańcuszek, tak? Kaskada. Jasne, że gdyby przez taki klaster, było jeszcze 
zapewnione, gdy mi jest lepiej to kieruję zamówienia najpierw do ciebie, a nie szukam gdzie indziej. No, 
no to w ogóle było by jeszcze, chociaż rynek jest wolny i takich zobowiązań, pewno każdy ich, nie, nie 
będzie w stanie przedstawić.” (9) 
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I właśnie odwołanie do mechanizmów rynkowych to główny argument innego z Interlokutorów, który ideę 
klastra, czy platformy współpracy uznaje raczej za niemożliwą: 

„…w dobie gospodarki rynkowej, wydaje mi się on wątpliwy, że tak szczerze powiem” (7) 

Albo wręcz utopijną: 

„Klaster to utopia. Jak jest duże zamówienie, np. biurowiec, to architekci, projektanci decydują 
o wszystkich szczegółach: szkło takie, granit taki, ceramika taka. Jedno może być z Polski, drugie z Włoch, 
a trzecie z Chin. Nie wyobrażam sobie takiej inicjatywy i nie przypominam niczego takiego.” (6) 

Podsumowanie tak zróżnicowanych opinii jest niełatwe. Można zakładać, iż przynajmniej część 
przedsiębiorstw byłaby zainteresowana włączeniem się do platformy materiałów budowlanych, choć wydaje 
się, że raczej dotyczy to mniejszych firm, które są gotowe, np. na bazie specjalizacji w produkcji kooperować 
z podobnymi sobie zakładami. Większe przedsiębiorstwa, zwłaszcza te działające w grupach kapitałowych, 
wykazują daleko idącą ostrożność w deklarowaniu swojej chęci przystąpienia do klastra gospodarczego – choć 
i tu jest wyjątek, o czym będzie mowa w kolejnym punkcie. 

3) Plany i oczekiwania dotyczące podjęcia współpracy 

W kontekście przytoczonych w powyższym fragmencie wypowiedzi ideę klastra gospodarczego, czy też 
platformy współpracy dla sektora materiałów budowlanych trudno uznać za atrakcyjną i możliwą do względnie 
rychłego zaimplementowania na obszarze powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego. Wśród osób 
uczestniczących w badaniu przeważa bowiem postawa nieufności wobec pomysłu łączenia się przedsiębiorców 
w ramach wspólnego pożytku, ale za cenę wejścia w relacje współpracy wykraczające poza ramy tradycyjnie 
pojmowanych mechanizmów gospodarki rynkowej, w której dominuje między podobnymi sobie 
przedsiębiorstwami przede wszystkim konkurencja. Dwóch przedstawicieli firm wprost mówi, iż w ich 
rozumieniu, gospodarka sieciowa przeczy obranym przez przedsiębiorców kierunkom działania – jeden z nich 
nazywa to „konfliktem interesów” (5), inny – „sprzecznością interesów” (9). Chodzi jednak oczywiście o ten sam 
problem, czyli brak gotowości do porozumienia i wejścia w kooperację ponad wszechobecną rywalizacją 
o klienta i coraz większy zysk. Nawet tak, zdawałoby się naturalna, korzyść, jaką odnieśliby przedsiębiorcy 
z uczestnictwa w platformie jak wymiana informacji, też może potencjalnie nieść ryzyko dla danej firmy, 
ponieważ: 

„Zawsze dojść może do wymiany, do wymiany doświadczeń, chociaż no tutaj to też nie jest tak za bardzo, 
iż taki klaster pomoże wymieniać doświadczenia, ponieważ to jest jednak dzisiaj know-how danej firmy 
i ciężko się wymieniać takimi doświadczeniami czy z rozwiązywaniem problemów. Tak, no dzisiaj jest 
konkurencja, konkurencja jest silna tak no i, i w zasadzie każdy walczy na rynku o swój kawałek tortu, no 
i tutaj myślę, że nie – platforma jako do wymiany doświadczeń.” (9) 

Wymiana informacji może być jednak bardzo różnie rozumiana. Stąd i dalsza część wypowiedzi wyżej 
cytowanego Rozmówcy brzmiała następująco: 

„Kwestia no nie wiem, może tak jak my mamy, my i konkurencja nasza zza miedzy, gdzie, gdzie np. 
mamy do czynienia z, nie wiem, z Urzędem Górniczym, który jest kolejnym jakimś tam urzędem, no to 
możemy tutaj się faktycznie doświadczeniami wymienić.” (9) 

Trudno w tym miejscu zatem o jednoznaczne rozstrzygnięcie. Należy pamiętać, iż to właśnie wobec 
pracowników administracji publicznej (tak samorządowej, jak również pojawiły się głosy o potrzebie 
zaangażowania instytucji centralnych) badani przedsiębiorcy oczekiwali zainicjowania działalności platformy 
współpracy. Zadania, jakie stoją przed przede wszystkim jednak samorządem lokalnym z obszaru analizy, jest 
niewątpliwie istotnym wątkiem niniejszego badania. Wszyscy Rozmówcy odwoływali się do tej kwestii, 
poruszali ją w sposób, który zaświadcza, iż wobec braku doświadczeń z inicjatywami klastrowymi, chętnie 
wsparliby się wiedzą urzędników. Ale też pojawiły się wypowiedzi, zgodnie z którymi platforma współpracy 
byłaby tworem ułatwiającym komunikację z urzędem. I tu znów należy dostrzec zawiłość sytuacji. Powyżej 
przytoczony cytat zaświadcza bowiem, iż przedsiębiorcy współdziałając w ramach klastra z lokalnym 
samorządem, będą mogli dzięki temu uzyskać pomoc w „urzędach branżowych”, czyli takich, z którymi władze 
przedsiębiorstwa muszą uzgadniać warunki swojej działalności, czego przykładem jest Urząd Górniczy. Ale 
z drugiej strony, pojawiły się również w relacjach Rozmówcy opisy sytuacji, w której to miejscowi urzędnicy 
swoimi decyzjami utrudniali prowadzenie działalności. Wówczas idea klastra znajdowała zastosowanie jako – 
jak to określił cytowany poniżej przedsiębiorca – jako „komunikator z urzędami” – czyli sposób na porozumienie 
się: 
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„Na pewno, jeśli chodzi o – jako komunikator z urzędami w kontekście, jeśli chodzi o pozwolenia, tak? 
W tej chwili problemem jest dużym, jeśli masz na działce kawałek lasu, nie dostaniesz pozwolenia. Tu 
mamy 3 ha działkę, w rogu mamy 200 m

2 
lasu i na to nie dostaniemy pozwolenia. Musieliśmy wydzielić 

tą działkę z lasem, żeby to zrobić. W tym momencie np. tego typu stowarzyszenie mogłoby działać, bo 
reprezentując grupę przedsiębiorców, mogłoby działać na rzecz lobbowania takiego… przeforsowania, 
żeby tego typu przepisy, bo te przepisy cały czas były tak, tylko tam się gdzieś pojawiła interpretacja 
określonego przepisu, która powiedziała, że jednak tak musi być.” (5) 

Swoiste podsumowanie stanowić może poniższa wypowiedź, która łączy w sobie przekonanie 
o doniosłej, dla rozwoju przedsiębiorczości, roli współpracy na każdym wymaganym dla sprawnego 
funkcjonowania firmy poziomie: 

„Natomiast tutaj chodzi o współpracę, tak? Czy to z gminą, czy ze starostwem, czy z mieszkańcami czy, 
czy… z lokalnymi tutaj. Czy to tak jak na przykład, nie wiem, są jakieś instytucje powiedzmy, czy Lasy 
Państwowe, czy jakiekolwiek inne instytucje, które też funkcjonują też w tym samym obszarze, gdzie 
spotykamy się na jednym terenie z różnymi jednostkami. No tutaj, czasem nie do końca można się 
w sposób łatwy i przyjazny porozumieć, tak? No tutaj taka jest potrzeba.” (9) 

Przedsiębiorcy dostrzegali zresztą inne cele, którym służyć by mogła platforma współpracy i co 
skłoniłoby ich do zaangażowania się w inicjatywę klastrową. Nie ma w tych opiniach pełnej zgodności, czemu 
nie sposób się dziwić mając na względzie, iż uczestniczące w badaniu firmy miały bardzo zróżnicowany profil 
działalności, a co za tym idzie – odmienne potrzeby, szczególnie te niezaspokojone. Tym niemniej najczęściej 
pojawiającą się odpowiedzią była możliwość robienia wspólnych zakupów, rozumiana przede wszystkich jako 
wspólne zakupy energii elektrycznej, względnie gazu, a nawet jeden z Rozmówców wspominał o wspólnym 
kupowaniu surowców: 

„Oczywiście zakupy energetyczne, gazowe no chociażby jakieś. […] Zakupy surowców, bo to jednak mimo 
wszystko surowce do ceramiki są z całego świata, nie?” (3) 

„No takie, zakupy grupowe, tak? […] Wspólne kupowanie pewnej ilości prądu, jako gigantyczny odbiorca. 
Nie zamykamy się do jakiegoś głównego, głównej firmy, która do tej pory była na rynku, czy tam nawet 
nie wiem, dwa czy trzy lata temu nim się otworzył rynek. Pewno, jasne jest to karta przetargowa zawsze. 
My kupujemy tyle gigawatów, ale ktoś jeszcze doda swoje gigawaty i swoje gigawaty i nagle z tego 
rosną olbrzymie ilości, pewno że tak! To jest ciekawe.” (9) 

Choć inni interlokutorzy, którzy również dostrzegają w tym aspekcie płaszczyznę dla współpracy 
zwracają uwagę na ten sam fakt – otóż taka możliwość kooperacji w żaden sposób nie jest powiązana 
z lokalizacją przedsiębiorstwa: 

„Tworzone są grupy kapitałowe zakupowe – w celu zakupu energii, gazu. Temu mogłaby ewentualnie 
służyć platforma współpracy. Ale aby wejść w grupę zakupową nie trzeba pochodzić z tego samego 
terytorium. Więc idea, aby tworzyć na obszarze powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego grupę 
zakupową jest niekoniecznie uzasadniona, ponieważ to nie terytorium jest tutaj czynnikiem spajającym. 
W skład grupy zakupowej nie muszą też wchodzić firmy z tego samego sektora, czy branży. A zatem 
także zgromadzenie na obszarze analizy podmiotów branży ceramiczno-budowlanej nie jest argumentem 
na rzecz zawiązywania akurat tutaj zakupowych grup kapitałowych.” (1) 

„Prozaiczna sprawa – wspólne zakupy energetyczne. To jest na przykład jedna z działalności, 
w stowarzyszeniu kostki brukowej takie coś zostało stworzone, bo to nie jest związane z rejonem, bo 
mogę od takiego samego dostawcy kupić w centralnej Polsce, a kolega może kupić w zachodniej Polsce. 
I tylko kwestia wynegocjowania ceny i powiedzenia, że od PGE kupujemy wspólnie energię i mamy tam 
i kilkanaście megawat możemy kupić. Więc takie wspólne zakupy to są fajne rzeczy. Idea grup 
zakupowych, była inicjowana już kilkakrotnie.” (5) 

Nie jest to jednak uniwersalna w badanej grupie potrzeba, którą mogłaby zaspokajać platforma współpracy – 
zwłaszcza dla firm funkcjonujących w ramach grup kapitałowych: 

„To znaczy my w ramach własnej grupy […], bo mamy taką firmę […], która tym rynkiem się zajmuje. 
Także my w ramach firmy zakupy tego typu robimy.” (8) 

Kolejnym pomysłem, jakie korzyści mógłby przynieść przedsiębiorcom klaster gospodarczy, było 
wsparcie informacyjne, np. w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw i różnego typu 
dofinansowań. Jeden z Rozmówców stwierdza zatem, iż współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami sektora 
materiałów budowlanych to: 
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„...wspólna platforma komunikacji, zbieranie informacji o dotacjach. My akurat mamy dziewczynę, która 
u nas non stop jest, ale mniejsze przedsiębiorstwa z gminy, po prostu tego nie robią. Jak gdzieś im ktoś 
coś powie to zaczynają w to wchodzić, potem się tego boją. Myślę, że takie stowarzyszenie też mogłoby 
w formie informacji wysyłać – »Słuchajcie zaczyna się program taki i taki, możecie robić to i to«. I otwiera 
się wachlarz, otwiera się rozwój. Jeśli coś takiego będzie to pomysłów na działanie jest na pewno i co 
przedsiębiorstwo to ma swoje.” (5) 

Przedstawiciel innego przedsiębiorstwa odwoływał się natomiast do bardziej wymiernych korzyści 
w postaci udogodnień, jakie otrzymać mogłoby przedsiębiorstwo od przedstawicieli samorządu, choć – jak 
zaznacza – niewątpliwie przyniosłoby to obopólne korzyści: 

„…to o co przedsiębiorcy walczą, to forma jakichś ulg na określony czas nawet, na określonych 
warunkach. Bo to jest zespół jakby naczyń połączonych, zmniejszenie kosztów produkcji, a to się wiąże 
zawsze z jakimiś ulgami, powoduje, że towar jest bardziej dostępny na rynku. Jeżeli bardziej dostępny, no 
to wiadomą rzeczą, że trzeba go więcej wyprodukować, jeżeli więcej wyprodukować, to zatrudnić trzeba 
więcej ludzi, a ludzie są stąd do tych celów produkcyjnych. A jak ludzie zarabiają, to wydają więcej. 
Więc… wszystko się kręci.” (4) 

Zdaniem tego Rozmówcy bowiem pewna forma kooperacji już między firmami istnieje: 

„…to już w jakiś sposób nieformalny już istnieje, a kwestia mówiliśmy już w ramach producentów 
w ramach branży, że to coś takiego będzie, ta wymiana informacji, nie tylko informacji, ale to co 
mówiliśmy, jeżeli się grupę producencką tworzy na zewnątrz jedną, to łatwiej jest rozmawiać 
i negocjować z dostawcami. I to właśnie tworzy ten właśnie punkt odbicia, do tego, żeby te koszty 
zmniejszać, zatrudniać więcej, produkować więcej, szukać innych rynków zbytu, szerszych, chociaż te 
firmy duże, to mają chyba dosyć duże rynki, tyko kwestia jest ile…, ale ten świat już w tej chwili zrobił się 
nie za duży.” (4) 

Można ten cytat połączyć z wypowiedzią innej osoby, która – czysto hipotetycznie – rozważa, jak 
mogłaby przebiegać taka forma współpracy w formie idealnej – oparta właśnie na porozumieniu 
przedsiębiorców dla wspólnych zysków: 

„I możliwość takiego zbiorczego wystąpienia abstrahując od tego czy to jest do przełknięcia przez te 
poszczególne dwadzieścia firm ceramicznych, no powiedzmy dziesięć z tego regionu, czy dwanaście. […] 
Gdyby do tego doszło, gdyby się udało na tym wygrywać pieniądze, czy obniżać koszty, no myślę, że tego 
bym oczekiwał. Ale podkreślam, ja sceptycznie do tego podchodzę.” (3) 

Ów sceptycyzm jest uzasadniany przez Rozmówcę przede wszystkim kulturowo: 

„Mnie jest trudno odpowiedzieć, czy jakaś nadrzędna organizacja, czy to bardzo sformalizowana, czy też 
bardzo luźna, czy by nam pomogła i czy to jest zgodne z charakterem naszym, Polaków? Nie wiem.” (3) 

Tym niemniej przedstawiciel jednego z największych przedsiębiorstw spośród tych uczestniczących 
w badaniu stwierdza, iż co prawda nie spotkał się z ideą klastra, czy propozycją włączenia się do jakiejkolwiek 
platformy współpracy, to jednak: 

„No myślę, że ja nie jestem jakby przeciwny. […] [Pewnie znalazłyby się – przyp. aut.] wspólne interesy, 
które powinniśmy omawiać, wymieniać, ale myślę że ogólnie jesteśmy otwarci na taką współpracę.” (2) 

Swoistym poparciem dla potrzeby zrzeszania się, czy podjęcia prób w tym temacie może być także 
wypowiedź innego przedsiębiorcy, który widzi rolę dla takiego tworu przede wszystkim w dążeniu do 
polepszenia wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi aktorami sceny lokalnej: 

„No, jasne gdyby taka platforma pozwoliła, nie wiem? Rozwiązywać problemy, budować standardy 
jakiejś współpracy byłoby to całkiem przyzwoite, tak? No bo tak dzisiaj różnie to bywa, tak? W zależności 
od bardzo indywidualnych podejść, szczególnie jakichś jednostek organizacyjnych, różnie to wygląda, 
tak? Czasem się współpracuje bardzo dobrze. […] Ale są jednostki organizacyjne, z którymi ta współpraca 
jest tragiczna, tak? Nie będę już tam wymieniał dokładnie. U nas chodzi o to aby taka forma pozwoliła 
skupić firmy, tak? I do tego przyłączyć instytucje, które są obecne również na obszarze i gdyby 
wyznaczyła też cel rozwoju, tak?” (9) 

Ale i opinii – bardziej niż tak sceptycznych jak w przypadku cytowanego nieco wyżej Rozmówcy – nie 
brakuje. Dwa największe przedsiębiorstwa prezentują bowiem następujące stanowiska w tej kwestii: 

„Rozmówcy nie deklarowali chęci przyłączenia się do inicjatywy klastrowej, platformy współpracy. 
Odnosili się do niej z dużą rezerwą i bardzo ostrożnie. Idea platformy współpracy, czy klastra 
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gospodarczego wydawała się dla nich raczej abstrakcyjna i mało realna. W ich odczuciu taki pomysł nie 
może się udać.” (1) 

„…zamiast budować na siłę ten klaster, to wszyscy powinni się wziąć za ochronę polskiego rynku. 
Białoruś wprowadziła licencjonowanie sprzedaży. Ukraina wprowadziła cła antydumpingowe, żeby 
chronić swojego producenta, który i tak już chyba padł. A tymczasem Ministerstwo Gospodarki to 
najbardziej asertywni ludzie na świecie. My do nich piszemy i chodzimy, a oni tylko siedzą i mówią, że nic 
nie mogą.” (6) 

Inny Rozmówca, który również nie dostrzega korzyści dla swojego przedsiębiorstwa z powstania klastra, 
uzasadnia to z jednej strony zróżnicowaniem technologii stosowanych przez firmy działające aktualnie na 
polskim rynku: 

„To znaczy, myślę to generalnie trudna historia była. Bo nawet patrząc na producentów chemii 
budowlanej, no wiadomo, że generalnie to się na chemii niemieckiej opiera, ale każdy z tych podmiotów, 
który jest na rynku polskim, za wyjątkiem Atlasa, to jest kapitał, no może jeszcze parę mniejszych firm by 
się znalazło, ale to jest generalnie kapitał obcy i oni opierają się jakby na swoich technologiach, żeby 
jednym głosem mówili, to ciężkie byłoby do zrealizowania.” (8) 

Jak również nieodpowiednim momentem na wcielanie takich idei w życie oraz brakiem doświadczeń 
sektora naukowo-badawczego w opracowaniu technologii dla branży materiałów budowlanych: 

„Poza tym w tej chwili podejrzewam, że jest nadprodukcja tych wyrobów, czyli to też nie jest efekt 
i moment, który by sprzyjał… To na początku, jak ten rynek zaczynał powstawać, to myślę, że wtedy 
można było coś takiego zrobić. Te technologie przychodzą jak gdyby do nas. Polska nie jest krajem 
wiodącym w powstawaniu tych technologii, także to też mi się wydaje ciężkie do zrealizowania. Też nie 
znam podstaw naukowych, które z naszych ośrodków badawczych zajmują się tymi historiami. To 
musielibyście państwo dotrzeć bezpośrednio do producentów tej chemii. Teraz konkurencja jest 
olbrzymia na tym rynku.” (8) 

Pozostaje jeszcze jedna kwestia, która potencjalnie stanowić mogłaby dziedzinę kooperacji – chodzi 
o usługi badawczo-rozwojowe. Interlokutorzy dostrzegają tutaj jednak szereg przeszkód. Jeden z Rozmówców 
wskazał, iż oni nie są zainteresowani wykonywaniem badań, ponieważ nie wchodzi to bezpośrednio w zakres 
zadań wykonywanych w jego przedsiębiorstwie: 

„…to jest na takiej zasadzie, że dany producent potrzebuje surowca do swoich produktów, to on jak szuka 
to on przeprowadza te swoje badania, prawda? Często zlecając to zagranicę, najczęściej i na tej zasadzie 
jakby buduje sobie bazę surowcową.” (7) 

Inny Interlokutor podnosi najczęściej przywoływany argument, czyli kwestie rywalizacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami jako główną przyczynę braku możliwości rozwoju wspólnych działań badawczych: 

„Myślę, że bardzo trudno [byłoby prowadzić wspólną działalność badawczą – przyp. aut.] z dwóch 
względów. Bo po pierwsze konkurencja, bo już jesteśmy w jednym rejonie, to każda z firm ma swoją 
wiedzę i badania prowadzi oczywiście, w rozwoju swoich produktów i to konkurencyjnych. Znaczy 
produkty, które konkurencja również posiada i sprzedawanie takiej wiedzy, no nie za bardzo, tak? Nawet 
wspólne badania, to nic nie dają, tak? Bo ta wiedza będzie na dwójkę. Na dwóch, nie wiem na trzech 
oferentów rozdzielona i ten stan wiedzy będzie

 
ten sam. Natomiast dzisiejszy rynek, aby na rynku wygrać 

trzeba być przed konkurencją. We wszystkim, tak? I w wiedzy technicznej, w technologii… i w kosztach 
i w… czymkolwiek tylko można, tak?” (9) 

Jak również zastanawia go kwestia możliwości powołania jednostki badawczo-rozwojowej, która mogłaby 
realizować potrzeby różnych przedsiębiorstw: 

„Ale ja wiem… Czy byłaby aż taka uniwersalna jednostka, która by potrafiła, no nie wiem… być tak 
elastyczna, aby dla każdej firmy, świadczyć, móc świadczyć usługi, tak?” (9) 

A obie te kwestie powodują, że: 

„Więc tutaj myślę, że to może być średnio możliwe. Znaczy z mojego punktu widzenia, znaczy, z naszego 
przedsiębiorstwa widzenia. Nie widzę tych, jakichś wspólnych czynników, które są jakby niezależne, od 
tego aby można rozbijać, badać i byłyby, nie wiem, równie, znaczy byłyby potrzebne na pewno, dla wielu 
przedsiębiorstw, powiedzmy tej samej branży. Natomiast, no mówię, to wyprzedzenie technologiczne 
w badaniach to jest coś co dzisiaj jest tym, czym się sprzedaje, tak?” (9) 
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Ponadto Rozmówca wątpi także, czy możliwe jest, aby ilość zleceń przedsiębiorstw lokalnych wystarczyła dla 
powołania jednostki badawczo-rozwojowej: 

„Tak i to szukamy też po różnych wyspecjalizowanych jednostkach, które są, nie wiem, czasem 
unikatowe w skali Polski, tak? Jedna, dwie jednostki, ponieważ zakładów w skali Polski jest tyle, że 
jednostka może funkcjonować. Natomiast w skali małego regionu no nie jest w stanie się utrzymać z tych 
zleceń, które są.” (9) 

Swoiste podsumowanie tej części stanowić może wypowiedź Rozmówcy, który choć nie neguje 
całkowicie zasadności powołania klastra gospodarczego, to jednak nie uznaje tego pomysłu za coś całkiem 
nowego na obszarze analizy, choć oczywiście odnosi się do relacji nieformalnych, których skutek dla 
prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności nie jest w pełni zinterpretowany jako korzystny. Niewątpliwie 
jednak można się doszukiwać w poniżej przytoczonym cytacie pewnych przesłanek o istnieniu sieci relacji 
dobrze rokującej dla powstania ewentualnej platformy współpracy: 

„Jasne, no jeżeli taka platforma pomogłaby również we współpracy między przedsiębiorstwami, czyli 
zacieśnianiu takich już typowo biznesowych kontaktów. […] Tu jest rejon, w którym są skupieni 
i producenci, i tak jak na przykład […] kopalnia. Ogólnie tutaj, wszyscy w rejonie się znają, w tej branży 
budowlanej, więc te kontakty biznesowe jak najbardziej są od lat, i tutaj ja wiem czy tutaj taki klaster czy 
taka platforma by pomogła zacieśnić te kontakty, może odrobinę też. Natomiast to nie jest jakoś tak, nie 
jest tak, że my nie znamy się nawzajem, tak? Tu po prostu znamy się jak i z firmami, z którymi 
współpracujemy, jesteśmy dostawcami, jesteśmy klientami, tak samo jak i z konkurencją, no tutaj to jest 
tak, rynek jest do tego tak, dosyć mały, mały – chodzi mi obszarowo skupieni jesteśmy na małym 
obszarze. Temat jest powiedzmy, czy branża jest dosyć taka bardzo klarowna i… i trudno się nie znać 
tutaj w obszarze.” (9) 

4) Działania, które potencjalnie wsparłyby postawnie platformy współpracy 

Wobec zróżnicowania postaw i oczekiwań wobec platformy współpracy rozumianej jako klaster 
gospodarczy powołany do życia pomiędzy przedsiębiorstwami sektora materiałów budowlanych, warto 
przyjrzeć się również wypowiedziom, które stanowią wskazówki odnośnie działań, jakie powinny zostać 
podjęte, aby taka forma kooperacji pomiędzy firmami działającymi na obszarze analizy mogła zaistnieć. Owe 
działania, to z jednej strony przede wszystkim oczekiwane od władz i urzędników różnych szczebli wsparcia 
organizacyjnego i finansowego przy tworzeniu platformy: 

„Więc w tym momencie, jak tak było interpretowane, więc można do tego wrócić, tylko ktoś musi za tym 
pochodzić, żeby to zrobić. Więc, jeśli takie stowarzyszenie by było, to by nam pomogło. Na pewno fajnie 
by było, jakby do tego typu stowarzyszeń były jakieś dotacje. Bo jak to zaczyna żyć, zaczyna 
funkcjonować, no to każdy wyjmie z kieszeni swojego budżetu składkę i zapłaci, ale musi widzieć, że coś 
się zaczyna dziać.” (5) 

O takiej formie pomocy, włączając w to również same działania inicjacyjne, była już mowa powyżej. 
Przedsiębiorcy chętnie ustosunkowują się do idei klastra, rozważają na ile ich przedsiębiorstwo mogłoby 
odnieść korzyści z przystąpienia do takiej inicjatywy. Wypowiedzi prezentują szereg odmiennych postaw, ale 
nawet wśród osób pozytywnie nastawionych do ewentualnej platformy współpracy nie pojawiają się deklaracje 
podjęcia własnych działań, które mogłyby zmierzać do powołania klastra. Jest to dalece niepokojący wniosek. 
Założeniem klastra jest wszakże to, iż zawiązuje się on z potrzeby samych przedsiębiorców. Pewnym 
optymizmem napawa następująca wypowiedź: 

„Więc na pewno, jeśli tego typu instytucje mogłyby w takich rzeczach występować, a potem tak jak pani 
powiedziała jest fajny lider, a tego typu ludzie są, którzy chcą pracować, od których można wymagać, od 
których można coś oczekiwać, to się tworzą nowe problemy, nowe rozwiązania, kontakty tego typu 
z państwem, mówienie o potrzebach, komunikacji komunikowania tych potrzeb gdzie indziej, wspólnej 
platformy komunikacji, zbieranie informacji o dotacjach.” (5) 

Niewątpliwie zmotywowany lider, który podjąłby się zjednywania przedstawicieli firm w jakąś formę 
kooperacji, jest tutaj kluczem do sukcesu platformy współpracy. Ten lider powinien jednak pochodzić ze świata 
biznesu. Choć jednocześnie koncepcja klastra gospodarczego zakłada, iż powinien on stanowić płaszczyznę 
komunikacji pomiędzy różnymi podmiotami: przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami 
naukowo-badawczymi i samorządami. Jest to zatem ten rodzaj wzajemnych powiązań, w którym 
przedstawiciele firm i administracji publicznej mają możliwość podniesienia konkurencyjności firm z danej 
branży:  
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„…więc taka platforma, dla takich działań gdzie ustala się standardy [współpracy – przyp. aut.], tak jak 
najbardziej. Tylko mówię same przedsiębiorstwa, myślę, że to jest mało, myślę, że to jest szersze 
gremium, które pozwoliłoby, no też rozwiązywać konflikty tak? No bo one się pojawiają.” (9) 

Rozmówcy nie chodzi jednak tylko o samorząd lokalny, który decyduje o szeregu istotnych kwestii 
warunkujących funkcjonowanie przedsiębiorstw z sektora materiałów budowlanych, ale również o urzędach 
centralnych – by móc: 

„No nas, musi być taka stabilność tak? Z jednej strony stabilność oczywiście samego rejonu. Stabilność 
nawet na poziomie ministerstwa, bo my musimy np. mieć koncesję na wydobywanie kopalin tak? Więc to 
z jednej strony tu jest stabilność, a to jest mniej od samorządów zależne, tak? To jest już na szczeblu tym 
dużo, dużo wyższym.” (9) 

By pogodzić te sprzeczne z założeniami klastra gospodarczego oczekiwania badanych przedsiębiorców, 
a także by być może przekonać tych reprezentantów świata biznesu, którzy uważają, że platforma współpracy 
nie przyniosłaby żadnych korzyści ich firmie, a jedynie ewentualne ograniczenia, rolą samorządu jest przede 
wszystkim zapoznanie osób decyzyjnych zakładów działających na obszarze analizy z ideą klastra i pokazanie 
jakie korzyści wynikają z przynależności do takiej formy kooperacji. Sposób, w jaki należy takie działania 
informacyjno-promocyjne przeprowadzić pozostaje kwestią otwartą i trudną na chwilę obecną do 
rozstrzygnięcia. Przedsiębiorcy chcieliby bowiem czuć się docenieni przez lokalne i regionalne władze: 

„Takie, takie no, pokazanie, iż przedsiębiorca działający na tym rejonie dostarcza pewnych korzyści, no 
i wspieranie, no mogłoby coś być, no mówię, nie wiem gdzie jest ta granica gdzie można otwarcie 
wspierać, gdzie można pomagać, a gdzie to już jest coś, co rodzi konflikt interesów.” (9) 

Ale jednocześnie uczestniczący w badaniu przedstawiciele firm nie do końca mają wiedzę na temat tego, 
jak działają inicjatywy klastrowe i jak mogą być one wspierane przez urzędników i władze tak, by działania te 
dawały wszystkim partnerom satysfakcję. Warto jednak takie działania podjąć, by rozwijać sektor materiałów 
budowlanych na obszarze powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego, ponieważ stanowi on niewątpliwie 
wizytówkę regionu ugruntowaną wieloletnią tradycją i wysokiej jakości złożami naturalnymi: 

„Kiedyś, też tak anegdotycznie, już nie pamiętam z której odlewni, ale przyjechali po piasek jak mamy 
w gatunku 1K piaski odlewnicze, to oni chcieli 3K, do swoich specjalnych odlewów, ten najgorszy. Cały 
dzień chodzili, próbki brali i nie znaleźli. Kilka wagonów tego piasku chcieli, czyli nie tak dużo. Musieli 
dobry wziąć i potem może kombinowali z jakimś budowlanym..., także zanieczyścili sobie świadomie.” (8) 

A swoistym potwierdzeniem niech będzie: 

„Anegdota jak szwagier przyjechał ze Śląska do mnie, tu akurat miał inwestycję w Opocznie, to były czasy 
10-15 lat temu, to mówi, że chciał kupić na śniadanie bułeczki, to więcej sklepów znalazł z płytkami, niż 
spożywczych.” (2) 

5.2.3. Wnioski 

Badaniem jakościowym techniką indywidualnego wywiadu pogłębionego objęto 9 firm zatrudniających 
powyżej 50 osób z obszaru powiatów tomaszowskiego oraz opoczyńskiego. Były wśród nich zarówno 
przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i wydobywcze. Zróżnicowanie profili działalności i wynikająca z tego 
odmienność realiów funkcjonowania zakładów skutkowały znaczną dywersyfikacją w postawach wobec 
głównego problemu badawczego niniejszego opracowania, czyli możliwości rozwoju łódzko-świętokrzyskiej 
platformy zaawansowanych materiałów budowlanych. 

 W opinii reprezentantów dominującą relacją łączącą podmioty sektora materiałów budowlanych na 
obszarze analizowanych powiatów jest konkurencja. Wynika to z jednej strony z faktu, iż w przeszłości 
kolejne przedsiębiorstwa były tworzone przez kadrę odchodzącą z jednego zakładu produkcyjnego, 
a po drugie z uwagi na mechanizmy gospodarki rynkowej. Powodują one, iż przedsiębiorcy – dla 
utrzymania swojej pozycji – pilnie strzegą zarówno tajemnicy technologii produkcji, jak również 
wzornictwa. 

 Konsekwencją tej sytuacji jest fakt, iż plany uczestniczących w badaniu przedsiębiorstw nie odnoszą się 
do podjęcia współpracy z innymi firmami z branży, czy podejmowania wspólnych inicjatyw . 
Rozmówcy deklarowali głównie chęć rozszerzania oferty swoich przedsiębiorstw poprzez innowacje 
technologiczne prowadzące do innowacji produktowych, przez co ich oferta będzie wzbogacana siłami 
własnymi przedsiębiorstwa, bez konieczności wchodzenia w relacje współpracy na bazie specjalizacji 
produktowej.  
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 Ukierunkowanie specjalizacji powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego w produkcji materiałów 
budowlanych uwarunkowane jest historycznie – lokalizacja pierwszych zakładów wynikała bowiem 
z faktu występowania i wydobywania na tym terenie złóż surowców niemetalicznych. Obecnie, zgodnie 
z wypowiedziami interlokutorów, wiele czynników produkcji sprowadzanych jest z innych rejonów 
Polski, a nawet z zagranicy. Tym niemniej uczestnicy badania oceniali posadowienie zakładów jako 
korzystne – głównie z uwagi na dostępność komunikacyjną – w tym przede wszystkim położenie 
w centrum kraju i bliskość skrzyżowania autostrad A1 i A2. 

 Relatywnie długa historia branży budowlanej na obszarze powiatów tomaszowskiego 
i opoczyńskiego stworzyła możliwość nie tylko ukształtowania się specjalizacji w tym zakresie z uwagi 
na zasób wiedzy osób od pokoleń związanych z zakładami wydobywczymi i produkcyjnymi w zakresie 
ceramiki i materiałów budowlanych, ale także daje podstawę do budowania ugruntowanej tradycją 
marki regionu promującej poszczególne przedsiębiorstwa i pozwalające na zdobywanie zaufania do 
swojego produktu wśród potencjalnych odbiorców. 

 W związku z rozwojem przedsiębiorstw, zapotrzebowania kadrowe zgłaszane przez przedstawicieli 
firm odnosiły się głównie do pracowników z wykształceniem technicznym, którzy mają doświadczenie 
w pracy przy zautomatyzowanej produkcji. Aby była możliwość właściwego przygotowania 
kompetentnych pracowników, należałoby w pierwszej kolejności rozbudować system praktyk, których 
program i zakres czasowy byłby ustalany bezpośrednio pomiędzy szkołą zawodową 
a przedsiębiorstwem przyjmującym praktykantów. 

 Ponieważ powiaty tomaszowski i opoczyński to szczególny rejon województwa łódzkiego, nie tylko 
z uwagi na koncentrację podmiotów sektora budowlanego, ale także z uwagi na jego walory 
turystyczne. Połączenie tych dwóch – sprzecznych w swoich interesach dziedzin – daje podstawy do 
tworzenia się konfliktów przestrzennych, które muszą być rozwiązywane przede wszystkim przez 
lokalny samorząd. 

 Współpraca i relacje łączące firmy z jednostkami samorządu terytorialnego ocenione zostały przez tych 
pierwszych jako dobre, ewentualnie oczekiwaliby jedynie zwiększonych wydatków na infrastrukturę. 
Krytycznie uczestnicy badania odnosili się głównie do instytucji szczebla regionalnego, względnie 
centralnego. Tym niemniej właśnie ze strony urzędników większość rozmówców oczekiwałoby 
inicjatywy i wsparcia w tworzeniu platformy współpracy. Przede wszystkim liczą w tym względzie na 
lokalnych decydentów – z uwagi zapewne na wspominane lepsze opinie na temat współpracy właśnie 
z administracją gminną i powiatową. Pojawiły się jednak również głosy, że być może w powołanie 
klastra gospodarczego dla sektora budowlanego powinny zostać zaangażowane także władze 
centralne. 

 Działania, o których opowiedzieli rozmówcy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, 
zdecydowanie skupione są na akcjach podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności – w tym przede 
wszystkim dzieci i młodzieży. 

 Na podstawie wywiadów można wywnioskować, iż największe firmy z obszaru powiatów 
tomaszowskiego i opoczyńskiego nie mają zbyt dużego doświadczenia we współpracy, np. w postaci 
stowarzyszeń branżowych lub innych związków celowych podejmowanych dla osiągnięcia określonych 
profitów – względnie jedynie poza funkcjonowaniem w ramach grup kapitałowych. Może to być jedna 
z przyczyn powodująca, że postawy osób uczestniczących w badaniu wobec idei platformy 
zaawansowanych materiałów budowlanych były raczej ostrożne i zdystansowane. Podkreślano 
natomiast, iż potrzebne jest w pierwszej kolejności wypracowanie standardów współpracy, w czym 
również oczekiwano by wsparcia ze strony samorządu. 

 Podczas rozmów z reprezentantami firm dużych i średnich rozważane były pola współpracy, na 
podstawie których platforma mogłaby się rozwinąć. Okazało się, iż wspólne zakupy, ale raczej 
w odniesieniu do mediów (prądu, gazu), niż surowców (czynników produkcji) oraz wymiana 
informacji (szczególnie tej dotyczącej prawno-administracyjnych wymogów wobec przedsiębiorstw 
sektora budowlanego) to główne obszary tematyczne, w ramach których ewentualna współpraca 
jest prawdopodobna i możliwa do realizacji. Zapoczątkowanie współpracy klastrowej poprzez 
stworzenie wspólnej jednostki badawczo-rozwojowej – zdaniem rozmówców nie ma szans powodzenia 
ze względu na różnorodność zakresów działalności potencjalnych uczestników i wynikający z tego 
pluralizm potrzeb badawczych.  

 Omówione powyżej wyniki badania jednoznacznie wskazują, iż podstawowym działaniem, które 
wsparłoby powstanie platformy zaawansowanych materiałów budowlanych na obszarze powiatów 
tomaszowskiego i opoczyńskiego, to przede wszystkim działania informacyjno-promocyjne na temat 
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form współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i możliwych korzyści, jakie taka kooperacja mogłaby 
przynieść zaangażowanym w nią podmiotom. Na obszarze objętym analizą brak także lidera, który 
podjąłby się zainicjowania wspólnych działań i zjednoczył firmy o różnym profilu, których kadry 
zarządzające reprezentują znacznie zróżnicowane stanowiska wobec idei klastra gospodarczego. Być 
może skuteczna kampania społeczna skierowana do potencjalnych interesariuszy platformy 
pozwoliłaby również na wyłonienie naturalnego lidera, tak by klaster mógł stanowić organizację 
powołaną przez przedsiębiorców – zgodnie z założeniami tej formy kooperacji gospodarczej. 

 

5.3. Analiza wyników indywidualnych wywiadów pogłębionych 
z przedstawicielami samorządów 

5.3.1. Diagnoza kondycji sektora produkcji materiałów budowlanych i czynników na nią 
wpływających  

1) Potencjał biznesowy, czyli czynniki rozwoju firmy 

Przedstawiciele samorządów lokalnych oceniając potencjał biznesowy odnosili się do strategicznych 
dokumentów szczebla regionalnego i lokalnego, w których identyfikowany był sektor materiałów budowlanych. 

a) Dokumenty strategiczne i programy 

Respondenci, zwłaszcza stopnia powiatowego, podkreślają, że zapisy strategii różnych szczebli, 
uwzględniają znaczenie sektora budowlano-ceramicznego dla powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego jako 
podstawy rozwoju tego obszaru funkcjonalnego. Obok sektora budowlano-ceramicznego niektóre gminy 
wskazują również na turystykę, rolnictwo, przemysł drzewny, jako branże dla nich kluczowe. Pozytywne opinie 
samorządowców dotyczą w szczególności Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (SRWŁ 2020), 
w której na wniosek samorządów z tego rejonu województwa, wyodrębniono Zagłębie Ceramiczno-Budowlane 
Opoczno – Tomaszów Mazowiecki: 

„Może zacznę od Strategii Województwa, przez powiat i dopiero skupię się na tym, o co pani pyta. 
Wiadomo, że tutaj ten region opoczyńsko-tomaszowski, jest wyodrębnionym regionem, właśnie 
o tematyce budowlanej, ceramicznej, a przede wszystkim bazą to są surowce, które tutaj występują, […] 
myślę że bardzo dobrze się stało, że właśnie w Strategii Województwa, Strategii Powiatu, również tutaj 
w Strategii naszej gminy, która jest w trakcie opracowywania, duży nacisk kładziemy na to, aby 
pokazywać to co mamy dobre i po prostu w ten sposób promować i przedsiębiorców i same gminy …” 
(18) 

„No tak, znaczy będzie najważniejszym [filarem rozwoju gospodarczego powiatu – przyp. aut.] bo przez 
to, to co w tej chwili, jeśli chodzi o nią samą, Euroglas sama huta, wszystkie zakłady Ceramiki Paradyż. 
Budują się teraz ci, którzy dostarczają komponenty […].” (10) 

„Układ jest taki, że również tam żeśmy w tych programach rozwoju województwa łódzkiego na lata 
2014-2020, bo to jest bardzo istotny program, który będzie realizował zadania w tej następnej kadencji 
przy użyciu, no kolejnej dużej transzy środków unijnych. To jest ogromnie ważne i myślę, że są dobre 
zapisy dla regionu opoczyńskiego i tomaszowskiego z uwagi na to, że praktycznie ta ceramika się tam 
przeniosła to automatycznie skorzystał na tym Tomaszów jako powiat, tak?” (13) 

Wielki niepokój samorządowców budzi fakt, że zapisy SRWŁ 2020 nie znalazły odbicia w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Samorządy z analizowanego obszaru 
porozumiały się i przygotowują projekty kluczowe celem pozyskania środków unijnych z RPO 2020 na rozwój 
obszaru funkcjonalnego zagłębia ceramiczno-budowlanego, a RPO im takich środków nie zapewnia: 

„Rola samorządu to przede wszystkim ta infrastruktura zaczynając od gminnego poprzez powiatowy i jak 
patrzymy na RPO na te przymiarki, które są, zapisy to czarno tam wygląda, bo tam nie ma, nie ma tego 
o czym mówi starosta. Nie ma tego co wynika w ogóle z idei obszaru funkcjonalnego tomaszowsko-
opoczyńskiego. Nie zostało to wsparte w sposób taki materialny, czyli te wszystkie postulaty, ta nasza 
strategia, to wszystko nie znalazło odzwierciedlenia w RPO w Łódzkim, tak że to jest troszkę no 
przedziwne, ale tam są. Tam przede wszystkim jest nacisk na obszar metropolitalny Łodzi czyli 
siedemdziesiąt, pięćdziesiąt procent od razu jest założone, że idzie, idzie na Łódź i okolice.” (13) 

„Jak żeśmy byli na etapie budowania strategii, przyglądania się tej całej koncepcji podzielenia 
województwa na obszary funkcjonalne bardzo ładnie to wyglądało, a w sferze wykonawczej jest to, 
zupełnie rozminęło się, kompletnie, kompletnie jest niespójne i niezbieżne.” (13) 
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„Projekt kluczowy, który był związany z obszarem funkcjonalnym, który żeśmy przedstawili, powiatowy 
dotyczył właśnie tej sfery ceramicznej branży i połączenia z tymi sieciami i tak dalej, wypadł, zginął. 
W ogóle nie wiem czy jakikolwiek projekt kluczowy będzie realizowany. Nie ma go w RPO, nie ma 
w żadnym zapisie.” (13) 

b) Stan i perspektywy rozwoju sektora materiałów budowlanych 

Większość respondentów reprezentujących samorządy lokalne dobrze postrzega perspektywy rozwoju 
sektora materiałów budowlanych na analizowanym obszarze. Wskazują oni na boom budowlany napędzający 
popyt oraz wysokie zaawansowanie technologiczne firm z branży ceramicznej:  

„Trudno jest prognozować, prawda w tym momencie na dzisiaj. Zakładam, że firmy będą trwały, będą się 
rozwijały. Jest boom na budownictwo więc te istniejące zakłady powinny się rozwijać, prawda? Czyli 
zatrudniać więcej ludzi, wyprodukować więcej materiałów. To się przełoży na, proszę nie brać tego, ale 
na drogi, które trzeba znów naprawiać bo się będą, wymagały naprawy.” (15) 

„Ja myślę, że to jest przyszłość dla naszego regionu [sektor materiałów budowlanych – przyp. aut.] i tak 
jak informowałem wcześniej, jeden z zakładów, który będzie realizowany, przy udziale polsko-włoskim, to 
jest właśnie produkcja materiałów budowlanych, gdzie około kilometra będzie długości średnio hal 
produkcyjnych.” (18) 

„Moim zdaniem jest to tendencja zwyżkowa, ponieważ tak jak powiedziałem, nasze duże firmy nakręcają 
małe firmy, przyciągają, no tutaj się też tworzy taka infrastruktura drogowa bardzo dobra. Mamy tutaj 
przecież tak, no mamy skrzyżowanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, tak?” (19) 

„Bo Włochy i Hiszpania i wszystkie technologie, wszystkie maszyny, piece, drukarki, wypał wszystko jest 
robione na technologiach włoskich i hiszpańskich, tak że nasze produkty nie odbiegają, organizacja 
produkcji nie odbiega. Zakłady są nowoczesne, tak że to wszystko jest na poziomie i produkt jest 
europejski. Światowy to może ciężko używać, bo sprzedaży nie ma na świat, ale w świecie, ale to jest 
produkt najwyższej jakości europejskiej.” (13) 

Jeden z respondentów zauważył jednak, że duże podmioty mają lepsze perspektywy rozwoju, natomiast 
mikro i małe mają ograniczone możliwości inwestycyjne, z uwagi na ograniczony dostęp do środków 
finansowych: 

„Moim zdaniem będą tu dwa tory tutaj działały, tak? Bo jest, jest presja tu dużych zakładów na rozwój. 
To mnie cieszy, bo póki co to one tu rzeczywiście jeszcze utrzymują, że taka stopa bezrobocia jest jaka 
jest. To dzięki nim, ale też są inicjatywy tych mniejszych podmiotów, bo znam te podmioty i cały czas też 
małymi krokami inwestują, tak? Na tyle na ile ich stać. One mówią, że więcej by zrobili tylko po prostu 
nie ma dopływu gotówki i to jest dla nich problem.” (13) 

Zdarzały się też opinie, że przyszłość branży ceramiczno-budowlanej jest niepewna, że może nastąpić 
krach w budownictwie, a na rynku mogą pojawić się nowe technologie, nowe materiały wykończeniowe dla 
budownictwa, co może podważyć pozycję tradycyjnych wyrobów: 

„Ja nie wiem jaka będzie przyszłość, natomiast to co wszyscy mówią w tej branży, że to jest bardzo 
trudna branża. Jeśli chodzi o samą ceramikę dlatego, że nigdy nie wiadomo jakie materiały 
wykończeniowe wejdą nowe, do mieszkań, tak?” (10) 

„Może być, potencjalnie można sobie wyobrazić krach w branży budowlanej, bądź jakaś nowa 
kompletnie technologia wejdzie i ten ceramiczny nie zdąży się przebranżowić i leżymy wszyscy, bo to 
wszystko się opiera na płytkach tutaj, od lat Opoczna.” (13) 

2) Wpływ lokalizacji firmy na jej funkcjonowanie 

a) Wyposażenie infrastrukturalne obszaru 

Respondenci z Opoczna i innych gmin tego powiatu wiążą wielkie nadzieje z otwarciem dworca 
Opoczno-Południe przy Centralnej Magistrali Kolejowej zarówno dla transportu pasażerskiego, jak 
i towarowego; ten przystanek ma być „oknem na świat dla mieszkańców i firm”, a przyjezdnym turystom ma 
przybliżyć walory i atrakcje turystyczne tej ziemi: 

„I tutaj wiem o tym, że no są takie projekty kolei dużych prędkości gdzie przystanek w Opocznie miał być 
włączony i przystanek na CMK również i myślę, że te firmy ceramiczne, przecież tam specjalnie była 
budowana bocznica do dawnego ZPC Opoczno po to, żeby wykorzystywać transport kolejowy. Ceramika 
pewnie też by korzystała chętnie z tego. No w tej chwili nie wiem na ile transport kolejowy jest bardziej 
konkurencyjny w stosunku do transportu samochodowego, no ale przez zaniedbanie.” (14) 
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„Zresztą, no położenie gminy jest centralnie w Polsce, do krajowej, do »ósemki« jest 28 km, »dwunastka« 
ekspresowa tuż, tuż, Centralna Magistrala Kolejowa, gdzie będzie uruchomiony przystanek Opoczno 
Południe, czyli dojazd do pracy nie ma żadnych barier. Nawet i turystyka, to też będzie planowane, żeby 
właśnie tam, przyjeżdża turysta, nie wiem z Warszawy, czy ktoś, chciał sobie, to weźmie sobie jakiś 
rowerek, jakieś centrum turystyczne, przyjedzie, objedzie sobie, zostawi i sobie pojedzie, bo to raptem 
jest godzina drogi do Warszawy. Również, to taka rozwojowa sytuacja dla studentów, którzy, no 
w każdej chwili, nawet codziennie mogą dojechać, bo ten czas około godziny dojazdu.” (18) 

Niewielka skala przewozów materiałów i surowców budowlanych koleją powoduje, że większość tych 
towarów przewożonych jest transportem drogowym, a ciężki ruch samochodowy bardzo niszczy lokalne drogi; 
respondenci kładą więc nacisk na konieczność rozbudowy dróg lokalnych, powiatowych i ich połączenia z siecią 
dróg europejskich: 

„Jak na przykład produkowali milion ton to siedemset tysięcy, osiemset szło koleją, resztę samochodami. 
Ale w tej chwili te proporcje się zupełnie odwróciły. Kolej to jest już tak na jakieś tam już duże odległości 
i masówka, natomiast wszystko reszta jedzie samochodami. Nasze drogi gminne nie są do tego zupełnie 
przygotowane. Powiatowe, także. My widzimy taką potrzebę. Po pierwsze żeby te ilości tych materiałów 
stąd wywieźć bo jeżeli raz się wozi to do huty a potem z huty się to wywozi te same. To są podwójne 
ilości w jedną i w drugą stronę. Te nasze drogi powiatowe lokalne wyglądają strasznie. W związku z tym 
myśmy między innymi partnerstwo zawierali ze starostwem, żeby mieć możliwość wybudowania dróg 
tych lokalnych, dojazdowych do tych ważnych krajowych czy ekspresowych dróg bo, bo cały ruch odbywa 
się po drogach powiatowych.” (12) 

„Tutaj rola powiatu jest ogromna w tworzeniu infrastruktury drogowej, czyli projekt został złożony 
kluczowy na połączenie funkcjonalne pomiędzy świętokrzyskim województwem, czyli dokończenie 
budowy drogi powiatowej, bo ona jest już rozpoczęta. Sześć kilometrów czy siedem jest zrobionych 
w kierunku Końskich, żeby była łatwiejsza komunikacja. Połączenie do sieci TEN-T

27
 i do tej sieci 

europejskiej i dróg, włączenie tych dróg lokalnych. Z tym, że tak na marginesie i to przede wszystkim 
chodzi o uruchomienie tego potencjału surowcowego i produkcyjnego żeby przywieźć, wywieźć surowce 
i produkty.” (13) 

„Drogi budowane są, nie na zasadzie jakiegoś takiego bieżącego, naprawy, tylko budujemy drogi no… 
porządne pod 10 ton na oś, czy nawet tutaj do Nowej Ceramiki i do cementowni projektowanej, bo to… 
tam już jest droga wybudowana, 12 ton na oś! Także do ruchu ciężkiego.” (18) 

Samorządy uzbrajają tereny inwestycyjne nie tylko w drogi, ale również infrastrukturę komunalną 
i energetyczną, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla potencjalnych inwestorów, co przynosi efekty: 

„Właśnie Ceramika Paradyż wykupiła już 23 ha gruntów i będzie budowała jeden z zakładów 
ceramicznych, kolejnych w ramach Grupy Paradyż. Dlatego, że no są stworzone optymalne warunki. 
Jeżeli inwestor przychodzi i on ma tylko za zadanie wybudowanie zakładu i uruchomienie. On z niczym, 
on ma przygotowane wszystko, zjazd, droga przygotowana, uzbrojenie pełne, możliwość odprowadzenia 
wód opadowych, czyli możliwość do cieku wodnego, ma wszystko podane na tacy, więc to jest zachętą, 
gdzie nie przeznacza środków na dodatkowe wydatki związane z uzbrojeniem, przygotowaniem, tylko 
wchodzi w teren.” (18) 

„Dla każdego inwestora, każdy inwestor, który przychodzi i określi swoje warunki jest dla niego pomoc 
stosowana przez urząd. No, ja powiem tak, jeżeli nie płaci za włączenie się do kanalizacji, jeżeli nie płaci 
za włączenie się do wodociągu, jeżeli my koordynujemy sprawy przyłącza gazowego i gazownia tylko 
opłatę przyłączeniową, jeżeli ma podaną energię, to ma opcję full, tylko inwestować. I chcę powiedzieć, 
że ruch w tych małych podmiotach gospodarczych, ale również mikro i makro przedsiębiorstwach jest 
duży.” (18) 

„Tutaj dociągnięty jest gaz i to jest duży sukces, za poprzedniej kadencji został przeciągnięty gaz. […] 
Z gazu ziemnego [korzystają – przyp. aut.], tak i tutaj Nowa Ceramika i Cer Art Studio jest pociągnięty 
gaz ziemny, został specjalnie wybudowany tu przez gazownię.” (16) 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych ma dla samorządów kluczowe znaczenie, bo nowi inwestorzy to 
nowe miejsca pracy na obszarze, gdzie wysokie bezrobocie jest ogromnym problemem społecznym. 
Przygotowanie terenów dla przyszłych inwestorów wymaga od samorządów wielu starań – scalania i wykupu 
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gruntów, porozumienia między sąsiadującymi ze sobą gminami aby stworzyć większe kompleksy gruntów pod 
inwestycje: 

„Dlatego my kładziemy nacisk, po to scalamy przy S8 tereny, żeby dać je pod inwestycję, a tutaj nikogo 
nie wpuszczamy. Dlatego zostaje nam Wistom i te tereny. Jakby przeszła ta ustawa, która jest w czytaniu 
w Sejmie, gdzie będą się łączyły gminy miejskie z wiejskimi, bo coś takiego jest, to wtedy jestem w stanie 
wytyczyć tereny inwestycyjne z gminą.” (11) 

„U nas jest bardzo duże rozdrobnienie działek. Działki są często bardzo wąskie. Jest ich wiele i to stwarza 
bardzo duże problemy jeśli chodzi o możliwości wykupu gruntów. […] Więc bardzo często bywa tak, że 
tam gdzie gmina z góry założyła, że tu mamy tereny no najbardziej jak gdyby predestynowane do 
rozwoju produkcji przemysłowej okazuje się, że tam są duże problemy z nabyciem tych gruntów.” (14) 

b) Baza surowcowa 

Analizowany obszar wyróżnia się bogactwem surowców mineralnych, zwłaszcza piasków szklarskich 
i formierskich, na co również zwracają uwagę respondenci: 

„Dla nas jest to bardzo istotne, bo na naszym terenie istnieje od 92 lat kopalnia piasków kwarcowych 
Biała Góra, Tomaszowskie Kopanie Surowców Mineralnych Biała Góra, która jest tutaj jednym 
z podstawowych producentów w Polsce tego typu piasków dla przemysłu szklarskiego, dla przemysłu 
odlewniczego i chemii budowlanej.” (12) 

„Wiadomo, że tutaj ten region opoczyńsko-tomaszowski, jest wyodrębnionym regionem, właśnie o tej 
tematyce budowlanej, ceramicznej, a przede wszystkim bazą to są surowce, które tutaj występują, 
generalnie na terenie gminy Sławno, częściowo na gminie Mniszków, jak również w gminie Tomaszów. 
Są to jedne z najlepszych w świecie piasków kwarcowych, które nadają się właśnie do produkcji, tego co 
się wiąże z budownictwem, czyli kleju, zapraw, również kaolin niezbędny do produkcji płytek, również 
w odlewnictwie, kolejnictwie, ta gama asortymentowa surowców jest bardzo duża.” (18) 

Występujące na analizowanym obszarze złoża gliny nie są najlepszej jakości i trudne do wydobycia, 
a poza tym lepszej klasy surowiec można pozyskać w innych częściach kraju i zagranicą. Doprowadziło do 
upadku głębinowej kopalni kaolinu w gminie Żarnów, która okazała się być mało konkurencyjna: 

„Na naszym terenie w tym ostatnim okresie nastąpiło też zamknięcie jednego dużego zakładu pracy 
[„Glinkop” – przyp. aut.]. To spowodowało niechęć tych górników wydobywających glinę, bo dawniej 
w Żarnowie były dwie kopalnie. Podziemna i odkrywkowa. Ta podziemna na 65 metrach głębokości, 
normalnie jak w średniowieczu, byłem wszystko się leje, kask, ubranie robocze, żadnego zagrożenia 
gazem, bo to za płytko, no i to zostało zamknięte i sto osób zostało zwolnionych. Niektórzy poszli na 
emerytury wcześniejsze, niektórzy wyjechali na Śląsk. Z uwagi na to, że mimo, że przemysł ceramiczny się 
rozwija, jednak do produkcji płytek jest potrzeba coraz mniej gliny. Nasza glina ma jakiś tam margiel, 
jakieś tam wstawki, coś, nie jest idealna. Przedsiębiorcom np. w Ceramice Paradyż opłaca się zwozić 
glinę z Ukrainy.” (20) 

c) Zapotrzebowanie kadrowe przedsiębiorstw  

Kształcenie na poziomie zawodowym 

Respondenci reprezentujący samorządy powiatowe zwracali uwagę na niedoinwestowanie szkół 
zawodowych, na konieczność ich rozbudowy i modernizacji, tak aby stały się one palcówkami edukacyjnymi na 
miarę XXI wieku: 

„Ponieważ zrobiliśmy w tej szkole, ta szkoła jest zapyziała, ponieważ są stare warsztaty samochodowe, 
które są w takich dachach, jak kiedyś były takie hale fabryczne, czyli jakieś świetliki takie pod kątem, nie? 
To nie są warunki do nauki żadne, dzisiaj. Sanepid już im tam, jakąś salę nawet wywalił. Drugi budynek 
główny to, jest stara hala jeszcze, w której Niemcy robili silniki do łodzi podwodnych, tam mamy 
zaprojektowany nowy obiekt. Ten nowy obiekt jest tak zrobiony, że no to co Unia wymaga. Jeżeli 
budujesz nowe to, ma być tańsze w eksploatacji niż to, co miałeś.” (10) 

W Opocznie, w którym szkoły zawodowe cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, kształcenie 
odbywa się na 3 zmiany. W związku z tym Starostwo zmuszone było do budowy nowego budynku zespołu szkół 
zawodowych, co wiąże się z ogromnym wysiłkiem finansowym, bez żadnego wsparcia zewnętrznego: 

„[Wiąże się to z dużym wysiłkiem powiatu – przyp. aut.] i z dużym ryzykiem, że się tutaj zachwieje 
budżetem no i jest, jest rozbudowa, powstanie, powstaje druga niemalże taka szkoła. Jest w tej chwili 
nabór w tym roku był wyjątkowo duży do tej szkoły dlatego, że tam są szkoły, właśnie zawodowe. 
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Technika a szkoły zawodowe i tak dalej i rzeczywiście uczniowie wskazują, że jest takie zapotrzebowanie, 
bo tam nabory są coraz większe. I słuchajcie tam się uczą sześć dni w tygodniu i uczą się na trzy zmiany, 
do wieczora. Trzy zmiany. Musimy rozbudować i co i nie ma żadnych programów, nie ma żadnej 
pomocy.” (13) 

Inną, istotną kwestią, którą poruszyli respondenci jest praktyczna nauka zawodu odpowiadająca na 
potrzeby przedsiębiorstw. Pracodawcy oczekują, że absolwenci średnich i zasadniczych szkół posiądą nie tylko 
wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności związane z wykonywaniem zawodu. Tymczasem 
uczniowie mają ograniczone możliwości praktyk i stażów w zakładach pracy, a szkoły nie mają odpowiedniego 
zaplecza do praktycznej nauki zawodu: 

„W tym obszarze funkcjonalnym rozwój szkolnictwa zawodowego. Co mamy na myśli pod tym pojęciem? 
No mamy na myśli, żeby zbudować takie centrum praktycznej nauki zawodu. To jest bardzo istotne, bo 
my mamy szkoły, tak? Mamy szkoły powiedzmy w tych zawodach profilowanych, ale nie ma bazy do 
praktycznej nauki zawodu. […] Po drugie mielibyśmy łatwiejszą możliwość przystosowania kierunku 
kształcenia pod potrzeby przedsiębiorców, bo jeśli się tu pojawi jakaś powiedzmy tam grupa no to szybko 
jako powiat uruchamiamy taki kierunek i mamy powiedzmy trzy, cztery lata wypuszczamy tam ileś, tam 
osób, tak? W danym zawodzie dobrze przygotowanym, a mało tego, wtedy jeszcze byłaby możliwość 
wejść w kooperację z danym przedsiębiorcą, żeby jeszcze dostosować konkretnie do ich tam potrzeb, 
tak? Bo mogliby też udostępnić swoją bazę. To było kiedyś. Ja pamiętam jak ja się kształciłem to dostęp 
do zakładów był. Myśmy jako uczniowie byli i korzystaliśmy z bazy zakładów.” (13) 

Charakterystyka rynku pracy  

Poważnym problemem analizowanego obszaru jest wysoki poziom bezrobocia, bezrobocie strukturalne, 
bezrobocie dziedziczone, niechęć do podejmowania legalnej pracy. Samorządowcy podkreślają aktywną rolę 
powiatowych urzędów pracy w walce z bezrobociem: 

„Jest część w szarej strefie, a część jest takich, którzy czwarte pokolenie już nie pracuje i nie będzie 
pracować. Społeczeństwo nie chce, żeby im wskazać metody wyjścia z tego bezrobocia, tylko oni chcą 
pieniędzy, po co mają iść do pracy.” (11) 

„Z kolei w Opocznie rośnie stagnacja, bo już trzeci rok to bezrobocie się utrzymuje w granicach 
siedemnastu procent, no i tutaj potrzeba jakiegoś rozwoju.” (13) 

„Tak, mamy bardzo aktywny Urząd Pracy. Bardzo dużo pozyskuje pieniędzy zewnętrznych, różnych 
z różnych funduszy krajowych i europejskich i tutaj różne formy aktywizacji, bo tutaj rzeczywiście bardzo 
aktywnie.” (13) 

Respondenci zwracają też uwagę na to, że nowoczesne w pełni zautomatyzowane zakłady ceramiczne 
zastępują pracę człowieka i nie generują nowych miejsc pracy: 

„Takie są już maszyny, wszystko, więc no trudno, żeby zatrudnili ludzi do maszyny, która praktycznie 
sama funkcjonuje, tylko są osoby do nadzoru, no, ale to też tych kilka osób tam musi być, utrzymanie 
ruchu to, my mówimy, my dbamy o nich.” (17) 

Kolejną bolączką analizowanego obszaru są migracje krajowe i zagraniczne młodych ludzi poniżej 30 
roku życia. W związku z tym na rynku pracy, mimo wysokiej stopy bezrobocia, brakuje fachowców. Do 
wyjazdów skłaniają też niskie płace oferowane na obszarze analizowanych powiatów: 

„Wyjeżdżają czyli my produkujemy też na rynki zachodnie. Tak jak starosta powiedział, że ich produkty 
kupujemy, dajemy pracowników naszych. I fachowcy wyjeżdżają tutaj i bardzo trudno. Przedsiębiorcy 
narzekają, że nie mają fachowców w tych branżach, tam spawaczy, hydraulików. Wszyscy wyjeżdżają, 
którzy są sprawni, młodzi, zdolni i tak dalej. Największy wskaźnik migracji ludzi młodych do trzydziestego 
roku życia to powiat opoczyński z danych statystycznych.” (13) 

„To ja, ja nie będę ich uczył spawać bo jak ja ich nauczę, to oni zaraz pójdą gdzieś indziej, nie? Normalna 
migracja, tak? Albo wyjadą zagranicę. Bo jak umieją coś robić to wyjadą zagranicę.” (12) 

Współpraca z uczelniami i sektorem B+R 

Wskazane w SRWŁ 2020 Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno – Tomaszów Mazowiecki ma realną 
szansą wzbogacić się o pierwszy ośrodek naukowo-badawczy, co może być krokiem przełomowym dla tego 
obszaru funkcjonalnego: 

„Jeżeli mówimy o tym sektorze badawczym to właśnie firma Nordkalk przymierza się w perspektywie do 
budowy takiego centrum naukowego w porozumieniu z Politechniką Łódzką, jeżeli chodzi o produkty 
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wapienne, kruszywa dla całej kompanii, bo to wchodzi kilka państw, Niemcy, bodajże Finlandia, Polska, 
Rosja, cztery czy pięć państw jest i właśnie tutaj w tej chwili, całe centra mają w Niemczech, natomiast 
tutaj chcą ulokować właśnie to centrum badawczo-rozwojowe, jakby to nazwał dla tego przemysłu 
wydobywczego i myślę, że też włączą się pozostałe zakłady, typu kopalnia jedna, druga.” (18) 

Bardzo ważną kwestią jest współpraca uczelni z przedsiębiorstwami, dzięki czemu m. in. studenci 
zdobywają doświadczenie zawodowe poprzez staże odbywane w zakładach pracy. Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie ma podpisaną umowę z czołowymi firmami ceramicznymi, na mocy których studenci odbywają tam 
staże i praktyki: 

„Mój syn kończył AGH, dokładnie pod to, teraz doktorat robi i nie wiem czy wróci. Natomiast on nie miał 
żadnego problemu w ceramice, żeby wejść sobie na staż, na praktyki. Dlatego, że szkoła ma podpisaną 
umowę i ma ustalony program, tak? Z AGH, ale np. Euroglas nie wiedział, że coś takiego ma zrobić, bo 
chętnie by go wzięli, jak chciał sobie w drugie miejsce, natomiast nie było tej formalnej możliwości.” (10) 

d) Występowanie konfliktów przestrzennych 

Konflikty środowiskowe dotyczą przede wszystkim kopalń wydobywających surowce mineralne na 
obszarach o wysokich walorach przyrodniczych (lasy, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu). 
Respondenci zauważają, że tereny poeksploatacyjne można jednak rekultywować w kierunku zbiorników 
wodnych, co może stanowić dodatkową atrakcję turystyczną: 

„My mamy ogromne złoża piasków szklarskich, no ale na nieszczęście dla tych piasków one się znajdują 
w lasach i jeżeli się znajdują w lasach to, no to oczywiście środowisko, ochrona środowiska, ale już widzę 
na przykład, że firma Tomaszowskie Kopalnie już swoje złoża próbuje eksploatować do dwudziestu 
metrów poniżej poziomu wody. To oznacza, że już dwa razy mniej nawet będzie potrzeba terenów pod 
nowe eksploatacje, bo pójdą w dół i takie technologie no trzeba wprowadzać bo to jest przyszłość. Nie 
możemy tak tego środowiska też za wszelką cenę niszczyć a potem pozostają piękne akweny wodne 
wśród lasów to też jest atrakcja turystyczna.” (12) 

„Ale to akurat przy żwirowni tak jest, przy innych kopalniach powstają jary, wąwozy, hałdy, jakieś tam 
powyrobiskowe dziury w ziemi, to potem zarasta, jest bardzo fajne malownicze, czasami jest zalewane 
przez wody opadowe, powstaje oczko wodne jak na Sielcu, mnie się to podoba, to jest tzw. wpływ na 
skutek antropopresji, czyli wpływ człowieka na środowisko.” (20) 

Przedsiębiorstwa z sektora materiałów budowlanych emitują też dosyć dużo dwutlenku węgla. Pakiet 
klimatyczny i nałożone na Polskę limity dotyczące emisji tego gazu cieplarnianego wstrzymały budowę nowej 
cementowni w gminie Sławno, choć teren pod tę inwestycję jest w pełni przygotowany: 

„Nie dostali limitu [na emisję dwutlenku węgla – przyp. aut.]. Bo oni już… no tam jest wszystko gotowe, 
mają koncesje na wydobycie skały cementowej, mają projekty cementowni.” (16) 

Konflikty przestrzenne związane są też z uciążliwością firm dla otoczenia, zwłaszcza dla mieszkańców 
zamieszkujących tereny w sąsiedztwie nowo powstającego przedsiębiorstwa. Mieszkańcy obawiają się, że takie 
sąsiedztwo pogorszy jakość ich życia i zgłaszają protesty: 

„Tak, pojawiają się też takie problemy, ponieważ jak powstają nowe firmy, no to wiadomo, że to musi 
być, jeżeli to jest w sąsiedztwie no to trzeba jakieś raporty, trzeba jakieś dokumenty takie planistyczne, 
szczegółowe i każdy ten dokument może być, może być […] nieuzgodniony z sąsiadami, sąsiedzi 
wielokrotnie, no są przeciwni różnym inwestycjom, które mogłyby w jakiś sposób godzić w ich dobro, no 
powstają różne firmy, nie wszystkie firmy to są firmy, które są przyjaźnie nastawione nawet do 
otoczenia, tak?” (19) 

Największym konfliktem, jaki wyłania się z wywiadów z samorządowcami, to ten dotyczący Zakładów 
Ceramiki Budowlanej „Owczary”, które przez Powiat Piotrkowski zostały odcięte od drogi powiatowej. Stawia 
pod znakiem zapytania dalszy rozwój tej dynamicznej firmy: 

„ZCB Owczary tak szybko się rozwijają, że w tej chwili to jest problem taki, że Powiat Piotrkowski 
zamknął drogę i oni do drogi krajowej tamtędy zawsze jeździli, od zawsze, istnienia zakładu, bo to jest na 
granicy gmin Mniszków i Sulejów i powiatu opoczyńskiego i piotrkowskiego. I tam mają 2 km do 
krajówki, tak? A w tej chwili tam im zamknęli, kuriozum uważam w kraju.” (16) 
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3) Relacje między biznesem a administracją lokalną 

a) Formy wsparcia przedsiębiorstw 

Respondenci wskazują, że podstawową formą wsparcia dla przedsiębiorstw są niskie podatki lokalne 
i ich utrzymywanie na niezmienionym poziomie. Dla nowych inwestorów, którzy tworzą miejsca pracy, 
stosowane są ulgi w podatku od nieruchomości. Kolejną formą wparcia dla firm są niskie ceny dostarczanych 
mediów będących w gestii gmin takich jak woda, czy zrzut ścieków do kanalizacji: 

„Nie ma, w tej chwili nie ma [ulg podatkowych – przyp. aut.]. Posłuchajcie to jest jeszcze inna rzecz, nie 
mam takich, ale nasz podatek nie jest na maksie, jest w wysokościach niższych. Dlatego ktoś przychodzi 
już z mety ma, że ma niższe podatki, bo są gminy, które dają preferencje, idą na maksa, a później tam 
robią zniżki, a my poszliśmy inną drogą, nie windujemy podatków w górę, ustalamy je na średnich 
i w tym roku nie będziemy podatków podnosić, w tamtym roku też nie podnosiliśmy podatków, w ten 
sposób podchodzimy do tego. A są też takie, jeżeli ktoś ma inwestycję, to też podchodzimy indywidualnie, 
stosujemy pomoc de minimis

28
, gdzie mają też ulgi, mają zwolnienia.” (11) 

„No, cały czas współpracujemy, u nas są najniższe ceny w powiecie wody, za kanalizację. Oni bardzo 
dużo wody biorą. Podatki są u nas niskie, w porównaniu do innych.” (17) 

„Tak, tak, tak. Mamy uchwałę, która tam określa w zależności od poziomu zatrudnienia nowych 
pracowników, są ulgi w podatku od nieruchomości.” (14) 

Inną formą wsparcia dla nowych przedsiębiorców jest kompleksowa obsługa inwestorów przez urzędy 
miejskie i gminne oraz ograniczenie barier biurokratycznych przy załatwianiu spraw związanych 
z uruchomieniem firmy: 

„Posłuchajcie, my działamy wieloetapowo, to nie jest tak, że my mamy komórkę, jak jest inwestor, który 
chce zainwestować pieniądze to przychodzi do mnie, ustalamy granice co chce i jak chce i wtedy 
uruchamiamy wszystkich naczelników, tak żeby to jak najszybciej przyspieszyć. Więc dostają informację, 
że to jest priorytet, bo on będzie zatrudniał tyle i tyle osób i przyspieszamy. Nie tylko tutaj w urzędzie, ale 
poprzez starostwo, poprzez Urząd Marszałkowski też i poprzez RDOŚ

29
.” (11) 

b) Koszty ponoszone przez samorządy 

Największe koszty ponoszone przez samorządy związane są koniecznością rozbudowy i remontów dróg 
lokalnych niszczonych przez ciężki sprzęt samochodowy. Samorządy nie zawsze są w stanie same podźwignąć 
tak wysokie wydatki. Dodatkowo, ruch samochodów ciężarowych przewożących materiały budowlane jest 
uciążliwy dla mieszkańców terenów, przez które te drogi przebiegają: 

„Największym problemem z tego co tutaj obserwujemy to jest obciążenie dróg tymi ciężarówkami, to jest 
najgorsze. Powiem szczerze, że wpływa to również na jakość życia pozostałych mieszkańców, to jest 
problem.” (10) 

„A my, a my no po prostu mamy to dobro, że mamy te drogi i wszyscy z nich korzystają. Przejeżdżają 
przez te nasze drogi. I rozjeżdżają. Sąsiednia gmina Rzeczyca też ma kopalnię i nasze drogi rozjeżdżają. 
My nic z tego nie mamy. Po prostu jesteśmy położeni w takim miejscu.” (15) 

„Koszty są bo to jest tak; wzmożony ruch transportu, tak? Czyli to jest taki koszt społeczny, że no nie ma 
takiego spokoju, tak? No ta, infrastruktura, kosztem jest bezpośrednim takim, że tą infrastrukturę z tych, 
podatków samych, nie da się wybudować, czyli jakby wszyscy się składamy na tą infrastrukturę, żeby dla 
tych zakładów też wybudować, nie? Bo to są bardzo duże środki, które trzeba przeznaczyć na te 
inwestycje. Poza tym no, takim pośrednim kosztem takim, jakimś jest to jest pewna uciążliwość, tak?” 
(16) 

„Drogi to jest problem taki, natomiast gmina próbuje, bo to nie zawsze tak jest, że damy radę, ale nie. 
Próbuje rozmawiać z przedsiębiorcami, żeby się dokładali również do remontu dróg.” (19) 

                                                           
28

 Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć 
konkurencji lub wywierać wpływ na handel między Państwami Członkowskimi. W związku z tym to Państwo Członkowskie 
UE decyduje o formie i wysokości przyznawanej pomocy. Może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach: na 
szkolenia, inwestycje ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych (źródło: 
www.parp.gov.pl) 
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„Tak jak wszędzie, drogi są rozjeżdżane przez te duże, chociaż zrobiliśmy dużo w tej materii, zwłaszcza 
w ostatniej kadencji, że te drogi do kamieniołomów są dobrej jakości, dwuwarstwowe o dużej nośności, 
wytrzymujące duże naciski.” (20) 

c) Korzyści dla samorządów i mieszkańców 

Wskazywane przez respondentów korzyści dla mieszkańców wynikające z koncentracji na analizowanym 
obszarze przedsiębiorstw z sektora materiałów budowlanych – to miejsca pracy nie tylko w przemyśle, ale 
również w towarzyszących usługach, takich jak m. in. usługi przewozowe. Korzyści, jakie odnoszą z tego tytułu 
gminy, to wpływy podatkowe, takie jak udział w podatkach PIT i CIT oraz podatki lokalne (podatek od 
nieruchomości, opłata eksploatacyjna). Te dochody podatkowe gmin wracają do mieszkańców i firm, poprzez 
gminne i powiatowe inwestycje w infrastrukturę drogową, komunalną oraz społeczną: 

„Ja nie wierzę już w wielkie zakłady pracy, natomiast im więcej takich, nawet niedużych, czy no akurat się 
trafiła… no, Euroglas, ale to też popatrzmy sobie na wielkość przedsiębiorstwa, na wielkość zatrudnienia, 
dzisiaj wszystko w automatyce, ale ile innych przedsiębiorców ma zatrudnienie w postaci przewozów, 
w postaci innych usług, tak? Dla tej firmy.” (10) 

„To jest duży ich w tej chwili portfel zamówień jeśli chodzi o chemię budowlaną i jesteśmy 
zainteresowani, żeby ten przemysł się tutaj rozwijał, bo to jest jak gdyby dla gminy zastrzyk finansowy.” 
(12) 

„Bo generalnie to korzyści mamy, tak? Że jest ten sektor, że mamy miejsca pracy. Mamy mało, 
oczywiście, że mamy niedosyt i wiele byśmy sobie życzyli żeby było tu więcej firm. Bardziej jeszcze 
rozwiniętych, więcej zatrudniających.” (13) 

„Raz, że mieszkańcy mają pracę, dwa gmina ma podatek i dzięki temu może realizować zadania, które 
zaspakajają potrzeby znowu mieszkańców.” (17) 

„Interes gminy, też jest bardzo istotny, powstaje złoże kolejne, to jest podatek od nieruchomości, to są 
dochody gminy, to jest opłata eksploatacyjna, to są miejsca pracy, to jest współudział w podatku PIT, 
podatku CIT, bo są zwiększone środki.” (18) 

„Jakie korzyści, no tak jak powiedziałem, podatki, podatki no i to, że miejsca pracy są. Miejsca pracy i że 
jeden przemysł nakręca drugi.” (19) 

„Dzięki temu [wpływom podatkowym – przyp. aut.] Gmina jest bogatsza, jest i dzięki temu infrastruktura 
jest lepsza, tak? Dzięki temu możemy utrzymać 5 przedszkoli, tak?” (16) 

Jeden z samorządowców wskazał także promocję miasta i promocję marki „Opoczno” jako obopólną 
korzyść dla miasta i czołowej firmy ceramicznej wynikające z faktu, że to przedsiębiorstwo tam właśnie 
funkcjonuje. Rozmówca podkreślił także, że korzyścią jest również sponsoring imprez organizowanych przez 
gminę: 

„To jest podstawowa rzecz. W dodatku te zakłady uczestniczą w sponsorowaniu imprez organizowanych 
przez gminę. No jest to tak jak sprzężenie zwrotne. Z jednej strony gmina pomaga propagować te firmy 
a te firmy propagować gminę i tutaj dodatkowym elementem jest to, że są to firmy, które się prężnie 
rozwijają i które, że tak powiem ciągle podnoszą swój potencjał techniczny i udoskonalają wprowadzając 
nowe technologie.” (14) 

5.3.2. Rozpoznanie postaw przedstawicieli samorządów wobec idei platformy współpracy 
– klastra gospodarczego 

1) Doświadczenia współpracy 

Doświadczenia współpracy znacznie chętniej były oceniane przez wytypowanych do badania 
przedstawicieli firm. W przypadku jst doświadczenia takie są zdecydowanie rzadsze i w wielu wypadkach 
odnoszą się do relacji urzędnik – petent, tj. sytuacji, gdy przedsiębiorcy ubiegają się o stosowne pozwolenia, 
decyzje związane z uruchomieniem działalności gospodarczej. Wielu samorządowców podkreślało, że są bardzo 
otwarci na oczekiwania potencjalnych inwestorów i starają się jak najbardziej ułatwić im załatwienie wszystkich 
formalności urzędowych. 

Niektórzy rozmówcy odwoływali się do spektakularnego sukcesu z okresu międzywojennego, kiedy 
powstał Centralny Okręg Przemysłowy (COP). Budowa COP-u przyczyniła się do rozwoju gospodarczego kraju, 
a szczególnie słabo uprzemysłowionych południowo-centralnych dzielnic II Rzeczpospolitej w jej ówczesnych 
granicach. W ciągu dwóch lat powstało pięćdziesiąt jeden zakładów i stworzono sto tysięcy miejsc pracy: 
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„Kiedy się analizuje klaster COP-u w latach międzywojennych. To tak, budżet był wtedy trzy miliardy a ile 
przeznaczono środków na inwestycje, sześć miliardów. To rząd to zrobił. Zobaczcie jaka była aprobata. 
Zepchnęli wszystkie inne działania na plan dalszy tylko były takie mocne naciski, że musimy rozwijać 
gospodarkę i w ciągu dwóch lat wybudowano pięćdziesiąt jeden zakładów i stworzono sto dziesięć 
tysięcy miejsc pracy. Takie były osiągnięcia w tych dwóch latach.” (13) 

W nawiązaniu do idei COP-u (Centralnego Okręgu Przemysłowego), o której wspomniano powyżej, 
współcześnie podjęte zostały działania zmierzające do jego reaktywacji. Przygotowania do reaktywacji klastra 
wiązały się m. in. z przełamywaniem barier ustawowych i ogromną pracą, do której włączyły się samorządy, 
środowiska naukowe i biznesowe. Pierwotnie ponadregionalny klaster przemysłowy COP miał obejmować swą 
działalnością obszar dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego tj. obecnych województw: mazowieckiego, 
świętokrzyskiego, łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego. Klaster COP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest 
organizacją wielobranżową, która skoncentrowana jest na rozwoju przedsiębiorstw branży: budowlanej, 
metalowej, skórzanej, chemicznej, spożywczej, ochrony środowiska i innych. Siedzibą klastra COP jest Radom. 
Jeden z Respondentów, czynnie zaangażowany w rozwój tego klastra, jest członkiem jego Rady Programowej. 
Stowarzyszenie na rzecz klastra COP funkcjonuje od 2012 r. Klaster swym zasięgiem obejmuje obecnie całą 
Polskę. Struktura klastra rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie według Respondenta zostało przygotowane 
wiele ciekawych propozycji. Podpisane zostało porozumienie ze stroną amerykańską, a w latach 2015-2016 
zostaną zawarte kontrakty: 

„Na dzisiaj klaster przygotował bardzo wiele ciekawych propozycji. Podpisał już porozumienia i to 
powiedzmy ze stroną amerykańską i z całym kontynentem i to ciekawe i oni, bo tam polonia polska 
bardzo mocno działa i też się zaangażowała na tą rzecz. Odbyły się już pewne konferencje i w latach 
2015-16 dojdzie do uszczegółowienia pewnych, że tak powiem rozwiązań i zawarcia kontraktów, dlatego 
potrzeba nam dzisiaj przedstawić potencjał gospodarczy, ale w sposób udokumentowany, tak? Że jest 
klaster, że jest tam struktura, która dysponuje określonym powiedzmy tutaj orężem czyli możliwościami 
technicznymi i ludzkimi, tak? Żeby zrealizować określone zamówienia.” (13) 

Jedną z branż, która miała być wspierana w ramach reaktywowanego klastra COP miała być branża 
ceramiczna. „W dniu 28 marca 2013 r. w siedzibie Klastra COP Radomiu odbyły się obrady dotyczące 
formowania Klastra Ceramiki w Sekcji Przemysłu Budowlanego Klastra COP”.

30
 Zdaniem respondenta, członka 

klastra COP, idea współpracy klastra ceramiki w ramach Klastra COP jednak się rozmywa:  

„Ja podjąłem rozmowy, kroki jeszcze w poprzedniej kadencji władz samorządowych […]. Nawiązaliśmy 
współpracę z takim klastrem COP, Centralnego Okręgu Przemysłowego, […] i nawet bywałem na kilku 
spotkaniach w tej kadencji, profesorowie i jacyś naukowcy z Warszawy to pilotowali, bardzo mi się ta 
idea podobała. Podjęliśmy takie rozmowy, żeby właśnie te powiaty w północno-zachodniej części tej 
dawnej Małopolski, tej ziemi świętokrzyskiej dawnej, współpracowały opoczyński, konecki, przysuski, to 
się też starostom spodobało, ale potem niestety to się rozmyło.” (20) 

Wywiady z przedstawicielami jst rzadko odnosiły się do współpracy między przedsiębiorstwami, chyba, 
że rozmówcy mieli własne doświadczenia z prowadzeniem firmy. Respondentka pracująca w urzędzie gminy 
posiadała doświadczenie z prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej w branży materiałów 
budowlanych. Reprezentując własne stanowisko, określiła współpracę przedsiębiorców, jako niejednokrotnie 
niekorzystną, z uwagi na późniejsze problemy z rozliczeniami finansowymi. Przedsiębiorca mający tak złe 
doświadczenia ze współpracy z innymi firmami z rezerwą będzie podchodził do nowych inicjatyw związanych 
z zrzeszaniem się i kooperacją: 

„Myśmy współpracowali, mieliśmy wspólnie, wydobywaliśmy kamień jakoś tam, nie mogę powiedzieć, że 
to źle funkcjonowało […], ale później to się jak gdyby, ja to nazywam pazernością, brakiem jakiegoś 
takiego logicznego rozliczenia się, czy takiego, kto silniejszy, no nie wiem i to tak się skończyło. Nie sądzę, 
że dalej chciałabym współpracować z osobą, na której człowiek się sparzył, że tak powiem.” (20) 

2) Aktualne relacje współpracy 

Aktualne relacje współpracy przedsiębiorców między sobą są według Respondentów różnie oceniane. 
Z jednej strony twierdzą, że ta współpraca dobrze się układa i nie ma między nimi rywalizacji. Z drugiej jednak 
strony pojawiają się krytyczne opinie na temat tej współpracy. Podstawowym zarzutem jest to, że 
przedsiębiorcy szukają na własną rękę kontaktów i znajomości i nie wspierają się, kiedy są w gorszej sytuacji. 
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„Każdy jak gdyby szuka swoich źródeł i strona internetowa i jakiś kontaktów, znajomości i wydaje mi się, 
że może tutaj, głupio zabrzmi, może nie głupio takie są realia, taka bezczelność, każdy do siebie, nie 
patrzy, nie zważa, jak w danym momencie, jak tam komuś się gorzej wiedzie, to już się jak gdyby 
zapomina, żeby tam wspólnie działać, to jest dla mnie po prostu w tej branży.” (20) 

Pojawiła się jeszcze jedna ciekawa wypowiedź tego Respondenta dotycząca walki o klienta, podbijania 
i obniżania cen celem wyeliminowania konkurencji. Takie postawy przedsiębiorców, gdzie dominuje 
bezwzględna walka o klienta kosztem wyeliminowania konkurentów z branży, nie stwarza dobrych perspektyw 
do wypracowania jakichkolwiek płaszczyzn współpracy między firmami, czy to w formie klastra, czy platformy: 

„Trochę ubolewam nad tym, że tak się dzieje. Rozmawiałem z naszymi tutaj przedsiębiorcami z branży tej 
znowu kamiennej, piaskowcowej, to jest jedna wielka konkurencja o klienta, podbijanie cen, obniżanie 
cen, chcą się pozbyć towaru.” (20) 

Bardzo ważną kwestią jest również współpraca między sektorem materiałów budowlanych 
a samorządem, co według Respondentów przynosi obopólne korzyści. Dla gminy są to wpływy do budżetu 
z tytułu m. in. opłat eksploatacyjnych, podatków od nieruchomości, a dla mieszkańców nowe miejsca pracy: 

„Taka współpraca jest, tu jest interes wspólny to nie ma jakiejś rywalizacji, tylko jest interes. Jeżeli uda 
się wydobyć te kopaliny taniej, poprzez to obniża to koszty, to łatwiej pozyskuje producent płytek ten 
materiał do wyprodukowania płytki, w tym przypadku kaolin. Więc jest to interes obopólny i tu zależy 
nam na wspólnym rozwiązywaniu problemów, dogadywaniu się, organizowaniu wielu spotkań, po to, 
żeby to było w interesie wszystkich. Interes gminy, też jest bardzo istotny, powstaje złoże kolejne, to jest 
podatek od nieruchomości, to są dochody gminy, to jest opłata eksploatacyjna, to są miejsca pracy, to 
jest współudział w podatku PIT, podatku CIT, bo są zwiększone środki.” (18) 

Instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości są instytucje otoczenia biznesu (IOB). Do takich 
instytucji zaliczane są m. in. inkubatory przedsiębiorczości. Niestety, Respondenci reprezentujący jst wskazują 
na złe doświadczenia związane z inkubatorami przedsiębiorczości, które miały ułatwić start biznesowy nowym 
firmom, ale swojej roli nie spełniły. Utworzenie w jednym z miast inkubatora przedsiębiorczości nie przekładało 
się na jakość świadczonych usług. Respondent twierdzi, że inkubator był źle zarządzany, a jego aktywność 
skupiała się jedynie na prowadzeniu szkoleń, co nie dawało wymiernych korzyści dla biznesu i potencjalnych 
przedsiębiorców: 

„U nas jeden inkubator był, ale on był źle robiony, bo on tylko działał na bazie szkolenia, bo wynajmował 
drogo, wcale nie taniej, niż w mieście powierzchnie jakieś, ale nie robił nic dla tych ludzi.” (10) 

W innym mieście próba utworzenia inkubatora przedsiębiorczości zakończyła się niepowodzeniem: 

„Przez pewien czas mieliśmy na przykład podpisaną umowę o współpracy z inkubatorem, który działał 
w Zelowie […], ale niestety to nie przyniosło spodziewanych efektów i w tym, w tym zakresie praktycznie 
nie było kontynuacji.” (14) 

Z wypowiedzi respondentów reprezentujących samorządy lokalne wynika, że poważnym problemem 
analizowanego obszaru jest brak wsparcia dla przedsiębiorców poprzez tworzenie inkubatorów 
przedsiębiorczości, centrów wspierania biznesu, czy promocje miejscowych firm. Nieliczne inicjatywy 
podejmowane w tym obszarze były nieudane. 

3) Plany i oczekiwania dotyczące podjęcia współpracy 

W opinii jednego z Respondentów idea zawiązywania klastra nie jest powszechnie znana, szczególnie 
wśród przedsiębiorców, którzy prowadzą zakłady małe i mikro zatrudniające do pięćdziesięciu osób. Zdaniem 
jednego z Respondentów rolą samorządu w tej kwestii jest organizowanie spotkań z ludźmi nauki i edukowanie 
środowiska przedsiębiorców sektora materiałów budowlanych, co do korzyści jakie dają sieci współpracy:  

„Powiem tak, bo rolą samorządu jest cały czas tworzenie spotkań z tymi przedsiębiorcami, sprowadzania 
tutaj ludzi nauki też tak? Żeby informowali o swoich że tak powiem możliwościach.” (13) 

Respondenci na temat planów podjęcia współpracy w ramach klastra (platformy) mają różne zdania. 
Część Respondentów jest zgodna, że idea powstania klastra jest dobrą inicjatywą. Uważają, że wspólne 
działania na rzecz rozwoju klastra wzmocnią pozycję na rynku szczególnie małych przedsiębiorstw i pomogą 
w zdobyciu nowych rynków zbytu, ponieważ „nie dadzą sobie rady w pojedynkę”: 

„Wracając do naszego podwórka to chcielibyśmy, żeby rzeczywiście te wszystkie podmioty skupić 
w jedną strukturę tak jak tu Pani na początku mówiła, bo dzisiaj no globalizacja wymaga to do siebie, że 
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musi być mocny partner, musi zdobywać rynki zbytu, też bardzo istotne, ale małe podmioty nie liczą  się 
i na dzisiaj klaster przygotował bardzo wiele ciekawych propozycji.” (13)  

Wśród Respondentów są również tacy, którzy są sceptycznie nastawieni do idei powstania klastra. 
Stwierdzają, że firmy sektora materiałów budowlanych kierują się własnym interesem. Skupiają się na 
budowaniu przewag konkurencyjnych wprowadzając np. na rynek innowacyjne produkty dystansując w ten 
sposób konkurencję. Produkując konkurencyjne wobec siebie wyroby nie są skłonni do współpracy: 

„Każdy ma swój interes. Każdy ten produkt innowacyjny chce zrobić, chce no czymś wyprzedzić 
konkurencję, nie ma wspólnego. Nie oszukujmy się, dzisiaj na czym będą funkcjonować badając rynek, 
jak się analizuje, firmy ceramiczne, to ma być kompleksowo pod klienta, on przychodzi sobie, zamawia 
łazienkę i klient, który ma pieniądze i to wtedy zakład funkcjonuje.” (18) 

Inny respondent zauważył, że silna rywalizacja występuje również między podmiotami wydobywającymi 
surowce skalne, polegająca na wyścigu o koncesje na wydobywanie surowców na terenach, gdzie są 
udokumentowane złoża. Inni stwierdzają, że mogą się pojawić obawy ze strony przedsiębiorców związane 
m. in. z możliwością utraty praw do patentów, podkradania przez innych przedsiębiorców technologii czy 
pomysłów: 

„Podstawą muszą być firmy. Bo jeżeli one rzeczywiście na pierwszym miejscu będą stawiały obawę co do 
utraty, no nie wiem jakiś tam praw opartych w tej chwili o patenty, że ktoś tam będzie podkradał ich 
technologie, ich pomysły i sam dzięki temu uzyskiwał jakieś zyski, przez sąd będą ponosić straty no to 
faktycznie, że to nie ma żadnego sensu.” (14) 

Z powyższych wypowiedzi wynika, że wśród przedsiębiorców, z którymi mają kontakty samorządy, 
przeważają obawy przed podjęciem współpracy nad ewentualnymi korzyściami, jakie z takiej współpracy 
między firmami wynikłyby. 

4) Działania, które potencjalnie wsparłyby powstanie platformy współpracy 

Większość Respondentów jest zgodna, że idea klastra powinna się rozwijać przy dużym wsparciu 
samorządu, a samorząd powinien być liderem, który będzie wspierał, stwarzał warunki, pomagał i dawał zielone 
światło przedsiębiorcom. Dla przedsiębiorców takie wsparcie jest bardzo ważne ponieważ obawiają się oni 
niejednokrotnie barier biurokratycznych: 

„Samorządowcy no to powinni dać takie zielone światło. […] Wsparcie, wsparcie takie typowo urzędnicze 
bo to, bo to też jest. Przedsiębiorcy się boją tego chodzenia od jednego urzędu do drugiego.” (12) 

Inny rozmówca dostrzega jeszcze inną rolę samorządu, jako tego, który będzie rozpowszechniał 
informację o możliwości powołania klastra i pozyskania na ten cel środków unijnych: 

„Oczywiście, będę wspierał i jeżeli tylko będę miał możliwość uczestniczenia w tym, to będę informował 
mieszkańców, przedsiębiorców i mieszkańców, że jest, że jest taka możliwość, aby ten potencjał 
zwiększyć w oparciu o współpracę z innymi przedsiębiorcami, czy wsparcie, bo nawet przekazanie 
informacji, że jest możliwość z korzystania z środków unijnych.” (15) 

W ramach wsparcia przedsiębiorców Respondenci zainteresowani są powstaniem instytutu badawczo-
rozwojowego lub centrum, które pozwoliłoby na wymianę technologiczną i pomogło w przepływie informacji 
o zastosowaniu nowych technologii. Są również Respondenci, którzy uważają, iż przedsiębiorcy powinni sami 
zainicjować powstanie platformy, a rolą samorządu w tym wypadku byłoby przygotowanie gruntów czy 
zwolnienie z podatków: 

„Myślę, że gdyby przedsiębiorcy widzieli taką potrzebę, zainicjowali, to, to rola samorządu była by jak 
gdyby, nie wiem no może jakieś grunty, tereny na których by to powstawało […]. Czy zwolnienie 
z podatków, czy z innych rzeczy, opłat?” (12) 

Istotną kwestią poruszaną przez jednego z Respondentów jest z jednej strony chęć wspierania platformy 
współpracy, z drugiej jednak strony obawa, czy ten przemysł ceramiczny w przyszłości będzie miał taki sam 
charakter jak obecnie: 

„My na każdym kroku będziemy się starali jeżeli to będzie coś, co wpłynie na rozwój, bo, bo z mojego 
punktu widzenia to nie wiem czy do końca ten przemysł ceramiczny za dwadzieścia, trzydzieści lat będzie 
w takim wydaniu jak teraz, bo wystarczy spojrzeć na to co się dzieje na przykład, nie wiem? 
W mieszkaniach, w kuchniach, czy w łazienkach. Już nie płytki ceramiczne, już szkło.”(12) 
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5.3.3. Wnioski 

Badaniem jakościowym (IDI) objętych zostało 11 samorządów lokalnych, w tym 2 starostwa powiatowe 
w Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim oraz 9 samorządów gmin (m. Tomaszów Maz., gm. Tomaszów Maz., 
gm. Inowłódz, m. Opoczno, gm. Mniszków, gm. Paradyż, gm. Sławno, gm. Ujazd, gm. Żarnów). Do badania 
wytypowano gminy, na obszarze których funkcjonują znaczące przedsiębiorstwa z sektora produkcji materiałów 
budowlanych oraz kopalnie wydobywające surowce skalne. 

 Większość przedstawicieli samorządów podkreślało, że branża ceramiczno-budowlana ma dla ich 
gospodarki podstawowe lub istotne znaczenie, co znalazło odzwierciedlenie w dokumentach 
strategicznych szczebla lokalnego. Zaniepokojenie samorządowców budzą zapisy Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w którym nie 
zaprogramowano alokacji środków unijnych na rozwój obszarów funkcjonalnych, wskazanych 
w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, takich jak Zagłębie Ceramiczno-Budowlane 
Opoczno – Tomaszów Mazowiecki. SRWŁ 2020 zyskało dużą aprobatę samorządowców właśnie 
z uwagi na położenie w niej nacisku na politykę funkcjonalno-terytorialną, która nie została w pełni 
przełożona na dokument implementacyjny, jakim jest RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.  

 Samorządy lokalne z innej perspektywy niż przedsiębiorstwa podchodziły do funkcjonujących na ich 
terenie firm z sektora produkcji materiałów budowlanych. Dla przedsiębiorców najważniejsze jest 
podniesienie konkurencyjności i udziałów na rynku, m. in. poprzez obniżenie kosztów pracy. Dla 
samorządów, z uwagi na wysoką stopę bezrobocia, kluczowe znaczenie mają miejsca pracy dla 
ludności oraz wpływy podatkowe od przedsiębiorstw, dzięki którym samorządy zyskują środki na 
inwestycje w infrastrukturę poprawiającą warunki życia mieszkańców. Celem aktywności firm jest 
maksymalizacja zysków z działalności gospodarczej, a celem samorządów wykorzystanie potencjału 
przedsiębiorstw do poprawy sytuacji materialnej i jakości życia mieszkańców. 

 Rozmówcy, reprezentujący samorządy lokalne, podkreślali, że starają się zapewnić jak najlepsze 
warunki do funkcjonowania firm i przyciągnięcia nowych inwestorów m. in. poprzez: rozbudowę 
niezbędnej infrastruktury, stabilne podatki lub ulgi podatkowe, ograniczenie obciążeń 
biurokratycznych w urzędzie i pomoc w załatwianiu wszelkich formalności. 

 W sferze szczególnego zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego leży lokalna 
infrastruktura drogowa i techniczna, z której korzystają zarówno mieszkańcy, jak i firmy. Samorządy 
lokalne chciałyby przede wszystkim poprawić dostępność komunikacyjną poprzez rozbudowę dróg 
gminnych i powiatowych oraz ich łączników z siecią dróg krajowych, co usprawniłoby transport 
towarowy na obszarze Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego. Dużym obciążeniem dla budżetów gmin są 
remonty dróg lokalnych niszczonych przez samochody ciężarowe przewożące surowce i materiały 
budowlane, stąd oczekiwania samorządowców, że przedsiębiorstwa będą partycypowały w remontach 
dróg. 

 Co do możliwości powołania platformy/ klastra zaawansowanych materiałów budowlanych – 
rozmówcy reprezentujący samorządy terytorialne wyrażali różne opinie; część z nich uważała, że 
walka i konkurencja między przedsiębiorstwami z tej samej branży jest tak silna, że uniemożliwia 
utworzenie jakiejkolwiek sieci współpracy; inni z kolei byli zdania, że powołanie takiej platformy jest 
pożądane i dostrzegali ważną rolę samorządów w takiej inicjatywie.   
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6. Wnioski z Ekspertyzy „Określenie kosztów i korzyści wynikających 
funkcjonowania Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych 
Materiałów Budowlanych” 

Autorem ekspertyzy jest EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego z Kielc. Przedmiotem 
ekspertyzy było określenie kosztów i korzyści dla rozwoju województwa łódzkiego wynikających z powstania 
i funkcjonowania łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych. 

 

Ekspertyza została przeprowadzona w następujących etapach: 

 Ocena funkcjonowania różnych modeli współpracy: platformy technologiczne/klastry (w tym 
materiałów budowlanych), na podstawie wybranych przykładów z kraju, Europy i świata, 

 Analiza czynników sprzyjających powstaniu i rozwojowi platformy zaawansowanych materiałów 
budowlanych, 

 Analiza barier i zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla rozwoju platformy zaawansowanych 
materiałów budowlanych, 

 Scenariusze rozwoju (pesymistyczny i optymistyczny) rozwoju platformy zaawansowanych materiałów 
budowlanych lub braku jej powstania, 

 Bilans materialnych i niematerialnych kosztów i korzyści wynikających z rozwoju platformy 
zaawansowanych technologii lub braku jej powołania, 

 Rekomendacje w zakresie optymalizacji pozytywnych efektów oddziaływania platformy na rozwój 
społeczno-gospodarczy regionu łódzkiego (minimalizacja kosztów, maksymalizacja korzyści). 

 

W trakcie ekspertyzy wykorzystano następujące metody badawcze: 

 Analiza danych zastanych (desk research), 

 Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) – przeprowadzono 10 wywiadów indywidualnych 
z przedstawicielami przedsiębiorstw ceramiczno-budowlanych, 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) – w wywiadzie zogniskowanym wzięło udział 6 przedsiębiorców 
z powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego i koneckiego, 

 Panel ekspertów – w panelu wzięło udział 13 ekspertów reprezentujących: związki przedsiębiorców, 
instytucje otoczenia biznesu, samorządy, instytucje naukowo-badawcze, 

 Modele ekonometryczne: model tendencji rozwojowej dla analizy czynników związanych z rozwojem 
przemysłu materiałów budowlanych, model przyczynowo-skutkowy oceniający wpływ rozwoju sektora 
na kształtowanie się PKB województw łódzkiego i świętokrzyskiego, 

 Metoda scenariuszowa (scenariusz optymistyczny – powstanie platformy oraz pesymistyczny – status 
quo). 

 

Efektem ekspertyzy było opracowanie bilansu korzyści i kosztów wynikających z ewentualnego 
powstania platformy zaawansowanych materiałów budowlanych oraz rekomendacje dla samorządu 
województwa. 

 

Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw może przekładać się na cały szereg korzyści o charakterze 
materialnym, do których można zaliczyć: 

 wzrost produktywności dzięki dostępowi do wyspecjalizowanych czynników produkcji i redukcji kosztu 
dostępu do wspólnych zasobów (takich jak lokalny rynek pracy, infrastruktura badawcza, 
infrastruktura komunikacyjna, itd.), 

 wzrost innowacyjności dzięki szerszej i intensywniejszej współpracy ze sferą badawczo-rozwojową, 

 pojawienie się efektów synergii wynikających ze współpracy pomiędzy partnerami (np. współdzielenie 
kosztów i wymiana doświadczeń związanych z ekspansją na rynki zagraniczne), 

 korzyści w zakresie dyfuzji technologii i wiedzy wynikające z bezpośrednich kontaktów między 
przedstawicielami klastra, prowadzących do znaczącego obniżenia całkowitych kosztów transakcyjnych 
w różnych obszarach, w tym w zakresie transferu wiedzy i technologii, 

 rozszerzenie oferty produktów, 

 poprawę dostępu do informacji i ograniczenie niepewności związanej z niedostatkiem informacji, 

 wzrost stopnia specjalizacji, możliwy do osiągnięcia dzięki podziałowi zadań w ramach procesu 
wytwórczego, co pozwala skoncentrować się na kluczowych kompetencjach, 



 

141 

 dzielenie, a tym samym zmniejszanie ryzyka podejmowanych działań, 

 możliwość podejmowania wspólnych działań marketingowych, 

 zmniejszenie kosztów transportu, 

 możliwość korzystania przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, z pomocy biznesowej oferowanej przez 
koordynatorów klastra. 

 

Do rezultatów (korzyści) niematerialnych związanych z funkcjonowaniem platformy dla przedsiębiorstw należy 
zaliczyć: 

 poprawę wizerunku przedsiębiorstw z sektora jako firm innowacyjnych, 

 podniesienie wiedzy przedsiębiorstw na temat trendów technologicznych w ich sektorze, 

 podniesienie kompetencji przedsiębiorstw w obszarach objętych wspólnymi działaniami, takich jak np.: 
rozwój produktów i usług, działania marketingowe, zaopatrzenie i dystrybucja, certyfikacja wyrobów. 

 

Koszty związane z funkcjonowaniem platformy (potencjalnie negatywne efekty) dla przedsiębiorstw to: 

 Pojawienie się alternatywnych materiałów i surowców prowadzące do spadku popytu na 
dotychczasowe produkty ceramiczne i budowlane, 

 Niebezpieczeństwo, że klastry w pewnych warunkach mogą się przerodzić w zmowy kartelowe, 

 Koszty związane z finansowaniem działalności platformy, które w przypadku braku finansowania 
publicznego mogą obciążyć uczestników klastra. 

 

Korzyści z funkcjonowania platformy dla gospodarki regionu: 

 kształtowanie rynku wyspecjalizowanych czynników produkcji, z których najważniejsze znaczenie ma 
wiedza oraz wysokiej jakości kapitał ludzki, 

 rozwój infrastruktury naukowej w regionie oraz większe jej wykorzystanie przez podmioty 
gospodarcze, 

 stymulowanie przepływu wiedzy, procesów uczenia się oraz absorpcji i generowania nowych 
innowacji, dzięki przestrzennej bliskości oraz interakcjom między różnymi podmiotami działającymi 
w ramach struktur klastrowych, 

 tworzenie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie, 

 powstawanie w regionie nowych podmiotów gospodarczych, 

 tworzenie atrakcyjnego rynku pracy, przyciągającego wykwalifikowanych pracowników, zwiększanie 
atrakcyjności lokalizacyjnej dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych,  

 pozytywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, dzięki podejmowaniu przez współpracujące 
podmioty inwestycji i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz tworzenie i wdrażanie innowacji 
ekologicznych. 

 

Koszty wynikające z funkcjonowania platformy dla regionu: 

 Znaczne obciążenie środowiska przyrodniczego, 

 Presja na zabezpieczenie odpowiednich warunków transportowych dla przewozu materiałów 
i produktów budowlanych, co może degradować zwłaszcza lokalną sieć drogową, 

 Rozwój technologiczny w kierunku automatyzacji procesów produkcji może przyczynić się do 
pogłębienia bezrobocia w regionie, 

 Oparcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru wyłącznie na sektorze materiałów budowlanych 
może prowadzić do monokultury i zniechęcenia inwestorów z innych sektorów do inwestowania. 

 

Podsumowując, powołanie platformy zaawansowanych materiałów budowlanych powinno przełożyć się 
na podniesienie wielkości przychodów przedsiębiorstw, a najistotniejsze obszary korzyści to: innowacje, 
zaopatrzenie i marketing (szczególnie eksportowy). Zwiększone przychody będą miały odzwierciedlenie 
w większym zysku firm, co w bezpośredni sposób przełoży się, choć w umiarkowanym stopniu, na gospodarki 
regionów i dobrobyt życia mieszkańców. 

Przedsiębiorcy reprezentujący przemysł są zdania, że włączenie samorządu województwa w inicjatywę 
powołania platformy będzie gwarantem skuteczności podejmowanych działań i odpowiedzią na podstawowe 
wyzwania rozwojowe stojące przed sektorem zaawansowanych materiałów budowlanych. Wnioski 
i rekomendacje dla samorządu województwa: 
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 zintegrowanie sektora zaawansowanych materiałów budowlanych wokół idei powołania platformy 
– rolą samorządu powinno być zainicjowanie wspólnych spotkań wszystkich potencjalnych aktorów 
takiej platformy reprezentujących sferę gospodarczą, sferę naukowo-badawczą, sferę wsparcia biznesu 
i sferę administracyjną; 

 przyjęcie funkcji mediacyjnej w celu wzrostu zaufania pomiędzy poszczególnymi podmiotami 
platformy, określenia mechanizmów współpracy i zdobycia akceptacji dla planowanych działań; 

 aktywne promowanie inicjatywy przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów promocyjnych – 
zbudowanie marki klastra ma fundamentalne znaczenie dla jej pozytywnego wizerunku oraz 
budowania tożsamości uczestników klastra (platformy); 

 wsparcie działań na rzecz powstania w regionie silnego zaplecza naukowo-badawczego zdolnego 
prowadzić badania, na wyniki których uczestnicy platformy wskażą zapotrzebowanie; 

 wspieranie działań na rzecz kształtowania ponadregionalnych powiązań funkcjonalno-
przestrzennych w zakresie rozwoju nowoczesnego przemysłu materiałów budowlanych – w tym 
zakresie niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy samorządami szczebla wojewódzkiego 
i powiatowego w regionie; 

 wspieranie powiązań sieciowych w sektorze – konkurencyjność sektora w znacznym stopniu zależy od 
uzyskania efektów synergii pomiędzy podmiotami tworzącymi łańcuch wartości w sektorze 
zaawansowanych materiałów budowlanych; w tym zakresie możliwe jest bliższe powiązanie sektora 
z instytucjami nowoczesnego wzornictwa przemysłowego; 

 zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych do zapewnienia częściowego finansowania 
inicjatywy w pierwszym okresie funkcjonowania platformy, w tym w szczególności działań 
w obszarach zidentyfikowanych przez respondentów badania jako kluczowe dla powodzenia 
przedsięwzięcia: rozwoju innowacji (powołanie jednostki badawczo-naukowej zdolnej do prowadzenia 
badań zgodnych z zapotrzebowaniem) oraz możliwości penetracji rynków zagranicznych (wyjazdy 
studyjne, wspólna promocja, certyfikaty warunkujące dostęp do rynków zagranicznych); 

 tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie przygotowania oferty terenów 
inwestycyjnych wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę techniczną dla lokowania 
przedsiębiorstw należących do sektora zaawansowanych materiałów budowlanych; 

 wsparcie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej i technicznej w regionie 
umożliwiającej sprawne i efektywne funkcjonowanie podmiotów sektora; 

 ułatwienie w dostępie do środków finansowych pochodzących z UE poprzez tworzenie takich 
warunków dostępu do tych środków, które będą premiować innowacyjność w prowadzanych 
rozwiązań (a nie efekty zatrudnieniowe). 
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7. Analiza konkurencyjności czołowych firm z sektora w oparciu o metodę 
„pięciu sił” Portera  

Uzupełnieniem i wzbogaceniem niniejszego raportu jest wykorzystanie wyników „Badania potencjałów 
i specjalizacji województwa łódzkiego”, które było przedmiotem prac Regionalnego Obserwatorium 
Terytorialnego Województwa Łódzkiego w 2013 r. Jednym z celów tamtego badania była pogłębiona analiza 
potencjału specjalizacji regionalnych województwa łódzkiego mająca za zadanie weryfikację trafności wyboru 
poszczególnych specjalizacji regionalnych. Przedmiotem takiej analizy była m. in. branża materiałów 
budowlanych. Na podstawie tej analizy, w oparciu o metodę badawczą „pięciu sił” Portera, oraz przy 
wykorzystaniu technik ankietowych i wiedzy eksperckiej – scharakteryzowano kontekst strategii i rywalizacji 
przedsiębiorstw sektora materiałów budowlanych w następujących obszarach: siły przetargowej dostawców 
oraz nabywców, zagrożenia nowymi wejściami na rynek (konkurentami) oraz substytutami. 

I. Analiza sektora materiałów budowlanych metodą „pięciu sił” M. E. Portera 

1. Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a) Zasięg i struktura rynku 

Zasięg rynku materiałów budowlanych określany jest przez jego uczestników jako europejski lub 
krajowy. Porównywalna liczba przedsiębiorstw eksportuje swoje wyroby na potrzeby sektora budownictwa 
w innych krajach europejskich, jak i zaopatruje dostawców zlokalizowanych na terenie całego kraju. Strukturę 
rynku należy natomiast określić jako umiarkowanie lub wysoce konkurencyjną.  

b) Strategie w sektorze 

Sektor określany jest przez jego uczestników jako znajdujący się w fazie dojrzałości lub wzrostu, co 
determinuje wybór dominujących strategii w sektorze. Podmioty sektora nie wskazują ceny jako głównego 
czynnika konkurowania, ale jakość oraz terminowość dostaw. Struktura konkurencji wskazuje ponadto, że 
gracze w sektorze gospodarki osiągnęli poziom rozwoju, na którym istotne znaczenie mają innowacje, zarówno 
technologiczne jak i pozatechnologiczne. 

c) Poziom specjalizacji sektora 

Sektor określany jest powszechnie jako wysoce wyspecjalizowany. W konsekwencji o sytuacji 
w sektorze decydują kluczowe (największe) podmioty gospodarcze, do których dostosowują się mniejsi gracze 
(strategia follow the leader). Pewną słabością wynikającą z tej cechy sektora pozostaje natomiast fakt, że 
pozostaje on uzależniony od zmiennej koniunktury gospodarczej w budownictwie, co było szczególnie 
dostrzegalne w latach 2009-2011, w warunkach spowolnienia gospodarczego i spadającego popytu ze strony 
branży budowlanej związanej z mieszkalnictwem czy budownictwem przemysłowym. 

2. Siła przetargowa dostawców 

Podstawowym źródłem siły przetargowej dostawców w sektorze jest w opinii jego przedstawicieli 
wysoka jakość oraz terminowość dostaw. Nie bez znaczenia pozostaje także wpływ dostaw na jakość produktu 
finalnego (zob. Rysunek 53). W nieco mniejszym stopniu jako źródło siły przetargowej wskazuje się cenę oraz 
elastyczność oferty. Potwierdza to ograniczone znaczenie stosowania czystych strategii cenowych w sektorze.  

Co istotne, dostawcy materiałów budowlanych funkcjonują na wysoce konkurencyjnym rynku. Ich siła 
przetargowa w sektorze osłabiana jest bowiem poprzez możliwość stosunkowo taniej zmiany dostawcy oraz 
brak skłonności dostawców do współpracy. Ponadto wśród dominujących form współpracy biznesowej 
z dostawcami w sektorze wymienia się umowy długookresowe. Specyfika sektora wskazuje zatem na chęć 
podejmowania długotrwałej współpracy ze sprawdzonymi partnerami, zapewniającymi jakość oraz 
terminowość dostaw. Tak więc istotnym elementem współpracy jest stabilność relacji. 

Tabela 51 Przeważające formy współpracy z dostawcami w sektorze materiałów budowlanych w opinii jego przedstawicieli 

Typ relacji 
Umowy 

długookresowe 

Umowy 

krótkookresowe 

Sporadyczne 

relacje handlowe 

Umowy „na 

wyłączność” 

Porozumienia 

nieformalne 

Liczba wskazań  8 4 0 0 1 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013) 

W konsekwencji stwierdzić można, że siła przetargowa dostawców w sektorze materiałów budowlanych 
pozostaje umiarkowana – wzmacnia ją jakość dostaw, natomiast osłabia możliwość szybkiej zmiany kooperanta 
oraz trwałość relacji. 
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Rysunek 53 Źródła siły przetargowej dostawców w sektorze materiałów budowlanych w opinii jego przedstawicieli 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013 r.) 

3. Siła przetargowa nabywców 

Generalnie badani przedstawiciele sektora materiałów budowlanych bardzo nisko oceniali wszelkie 
czynniki związane z siłą przetargową nabywców w sektorze. Pozwala to domniemywać, że znaczenie wyrobów 
dla innych gałęzi gospodarki pozostaje na tyle ważne, że warunkuje do pewnego stopnia zachowania 
odbiorców. 

Podobnie jak w przypadku dostawców, wśród form współpracy z nabywcami dominują umowy 
o charakterze długookresowym. Wydaje się to potwierdzać istotne znaczenie sektora dla innych branż 
gospodarki, bowiem to długotrwała współpraca ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi zapewniać może 
trwałość, przewidywalność i terminowość dostaw. 

Tabela 52 Przeważające formy współpracy z nabywcami w sektorze materiałów budowlanych w opinii jego przedstawicieli 

Typ relacji 
Umowy 

długookresowe 

Umowy 

krótkookresowe 

Sporadyczne 

relacje handlowe 

Porozumienia 

nieformalne 
Inne 

Liczba wskazań  7 4 0 1 1 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013) 

Rysunek 54 Źródła siły przetargowej nabywców w sektorze materiałów budowlanych w opinii jego przedstawicieli 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013 r.) 

W konsekwencji siła przetargowa nabywców w sektorze pozostaje niska. Można to interpretować w ten 
sposób, że kontynuacja budowy specjalizacji gospodarczej regionu w tym kierunku – z uwagi na atrakcyjność 
dla działających w nim producentów – jest dobrym kierunkiem rozwoju.  
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niska cena dostarczanych produktów

wysoka jakość dostarczanych produktów

 terminowość dostaw

elastyczność oferty w stosunku do potrzeb odbiorców

mała liczba dostawców

trudność pozyskania wyrobów substytucyjnych

silny wpływ ich wyrobów na jakośc produktu finalnego

wysokie koszty związane z ewent. zmianą dostawcy

wysoka skłonność do wzajmnej współpracy

możliwość podjęcia przez dost. prod. wyrobu finalnego
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 mała liczba nabywców

łatwość pozyskania wyrobów substytucyjnych

wysokie koszty zmiany dotychczasowego dostawcy

 niewielki wpływ prod. na jakośc produktu finalnego

 wysoka skłonność do wzajemnej współpracy nabywców

możliw. podjęcia przez nab. prod. wyrobu finalnego

Mediana Średnia Dominanta
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4. Zagrożenie nowymi konkurentami 

Stopień zagrożenia pojawieniem się konkurencji w sektorze jego przedstawiciele oceniają jako 
umiarkowany. Za podstawowe bariery wejścia do sektora uznaje się konieczność poniesienia dużych nakładów 
kapitałowych w celu uruchomienia działalności, wysokie koszty utopione oraz, co istotne – wysoki poziom 
technologiczny sektora. Czynnikiem ograniczającym wejście jest niewątpliwie także konieczność zbudowania 
systemu dystrybucji. 

Rysunek 55 Źródła ograniczenia zagrożenia pojawieniem się nowych konkurentów w sektorze materiałów budowlanych 
w opinii jego przedstawicieli 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013 r.) 

Nie są oceniane jako istotne bariery wejścia natomiast takie czynniki jak lojalność klientów, solidarność 
podmiotów w sektorze, mała atrakcyjność sektora czy bariery formalne. Można zatem wnioskować, że sektor 
cechuje się generalnie dużym poziomem atrakcyjności dla przedsiębiorstw, jednak z drugiej strony podmioty 
w nim funkcjonujące toczą silną walkę konkurencyjną i nie wykazują skłonności do współpracy (zob. pkt. II.5). 

5. Zagrożenie substytutami 

Nieco wyżej badani przedstawiciele sektora ocenili zagrożenie substytutami. Analiza odpowiedzi na to 
zagadnienie prowadzi do oceny zagrożenia alternatywną ofertą jako przeciętnego. Po raz kolejny jako kluczowy 
czynnik ograniczający możliwość wprowadzenia na rynek substytutów należy wskazać wysoki poziom 
technologiczny branży. W dalszej kolejności wspomnieć należy o trudnościach w zbudowaniu systemu 
dystrybucji czy też o małych możliwościach różnicowania produktów. 

Za czynniki w najmniejszym stopniu ograniczające zagrożenie substytutami wskazywano natomiast niską 
atrakcyjność sektora, bariery formalne czy lojalność klientów względem istniejących marek. Po raz kolejny 
można podkreślić, że także solidarność podmiotów w sektorze oceniania jest na niskim poziomie i nie stanowi 
w opinii jego przedstawicieli istotnej bariery wejścia na rynek. 

Rysunek 56 Czynniki ograniczające zagrożenia pojawieniem się substytutów w sektorze materiałów budowlanych w opinii 
jego przedstawicieli 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013 r.) 
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II. Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora  

1. Zasoby materialne regionu 

Kluczowym zasobem regionu na rzecz rozwoju sektora materiałów budowlanych pozostają złoża 
piasków, obecnie najsilniej eksploatowane na terenie Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno – Tomaszów 
Mazowiecki. Istotnym źródłem pozyskiwania tego typu surowców pozostają złoża towarzyszące 
odkrywkowemu wydobyciu węgla brunatnego w Zagłębiu Górniczo-Energetycznym Bełchatów – Szczerców – 
Złoczew. Uzupełniającym źródłem kopalin na terenie województwa pozostają ponadto takie złoża jak kamienie 
czy wapienie, zlokalizowane przede wszystkim w południowej części województwa łódzkiego (powiaty 
wieluński, pajęczański, radomszczański, piotrkowski)

31
.  

Dopełniającym czynnikiem materialnym rozwoju sektora w regionie pozostaje także centralne położenie 
województwa i zagospodarowanie infrastrukturalne zwiększające jego dostępność komunikacyjną. 
Niewątpliwie jednak to zasoby naturalne pozostają kluczowym czynnikiem rozwoju sektora materiałów 
budowlanych w województwie łódzkim. 

2. Regionalny rynek pracy 

Pomimo dość dobrej dostępności niewykwalifikowanej siły roboczej, słabością pozostaje dostępność 
pracowników wyspecjalizowanych i co równie istotne – niedostatecznie rozwinięta edukacja w kierunkach 
związanych z potrzebami sektora. Brak jest szkolnictwa średniego zawodowego i technicznego związanego 
z górnictwem odkrywkowym czy przemysłem ceramicznym i szklarskim. Specjalistyczne szkolnictwo wyższe jest 
reprezentowane jedynie przez Politechnikę Łódzką – kierunek chemia budowlana

32
. W konsekwencji jakość 

rynku pracy jako regionalne uwarunkowanie rozwoju sektora oceniana jest przez przedstawicieli sektora bardzo 
słabo. 

3. Gęstość relacji sieciowych w regionie 

W sektorze występuje bardzo niska skłonność konkurentów do współpracy oraz niska solidarność 
podmiotów w sektorze (w tym także dostawców i nabywców). Ponadto, w ramach relacji biznesowych 
pochodzenie dostawców pozostaje przede wszystkim krajowe lub europejskie, podobnie jak w przypadku 
nabywców, gdzie dominuje pochodzenie krajowe. Podmioty sektora prawie w ogóle nie utrzymują natomiast 
relacji z partnerami z regionu. Prowadzi to do wniosku, że regionalne relacje sieciowe w sektorze materiałów 
budowlanych nie odgrywają znaczącej roli z punktu widzenia kształtowania działalności poszczególnych 
przedsiębiorstw. 

Tabela 53 Poziom zaufania do partnerów biznesowych w sektorze materiałów budowlanych w opinii jego przedstawicieli 

 
Zdecydowanie można 

ufać 

Można ufać w stopniu 

ograniczonym 
Raczej nie można ufać 

Zdecydowanie nie 

można ufać 

Dostawcy 5 8 0 0 

Odbiorcy 4 9 0 0 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013 r.) 

Można natomiast stwierdzić, że podmioty sektora generalnie darzą się zaufaniem, odnosząc to zarówno 
do dostawców jak i nabywców. Jednakże należy pamiętać, że deklarowane wysokie zaufanie dotyczy przede 
wszystkim wieloletnich partnerów biznesowych, w większości przypadków zlokalizowanych poza 
województwem łódzkim. 

4. Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora jest dość dobrze oceniana w zakresie możliwości pozyskania 
źródeł finansowania czy też w zakresie wizerunku regionu. Doceniany jest także fakt dostrzegania potencjału 
sektora w polityce rozwoju regionu. 

Przedsiębiorcy badanego sektora najwięcej niedostatków dostrzegają natomiast w zakresie 
wspomnianej wcześniej jakości rynku pracy, ale także oferty uniwersytetów i ośrodków B+R, czy też oferty 
instytucji wspierania przedsiębiorczości oraz dostępności usług dla biznesu. Niepokoi to o tyle, że generalnie 

                                                           
31

 Zarząd Województwa Łódzkiego, Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020. Diagnoza 
Strategiczna. Sfera środowiskowo-infrastrukturalna, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 
Łódź, sierpień 2010 r., s. 543 
32

 Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Biuro Planowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2013 r., s. 54 
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w regionie występuje popyt na innowacje ze strony przedstawicieli sektora. Sytuacja ta może być do pewnego 
stopnia konsekwencją małej gęstości relacji sieciowych. 

Rysunek 57 Ocena regionalnych uwarunkowań rozwoju w sektorze materiałów budowlanych w opinii jego przedstawicieli 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013 r.) 

5. Zakorzenienie sektora w regionie 

Zakorzenienie sektora w regionie uwarunkowane jest przede wszystkim dostępnością zasobów 
naturalnych. Słabość powiązań relacyjnych z przedsiębiorstwami wewnątrz sektora w regionie, przewaga relacji 
biznesowych z podmiotami spoza regionu oraz nierozwinięty system współpracy z regionalnymi ośrodkami 
naukowymi oraz ośrodkami przedsiębiorczości i innowacji, wskazują jednak na niewielki stopień zakorzenienia 
sektora z punktu widzenia budowania relacji sieciowych. 
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III. Sektor materiałów budowlanych w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji 
regionalnej – podsumowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEKTOR  REGION 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 

Zasięg i struktura rynku 

 Zasięg: krajowy i europejski, 

 Konkurencyjna. 
 

Strategie w sektorze 

 Proinnowacyjne, nastawione na rozwój 
nowych technologii w budownictwie 
i wysoka jakość oferty. 
 

Poziom specjalizacji sektora 

 Wysoce wyspecjalizowany. 
 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Umiarkowana, choć wzmacniana przez 
solidność dostawców. 

 

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Niska, co stanowi o atrakcyjności sektora dla 
producentów. 

 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Bardzo niskie, powodowane 
kapitałochłonnością i wysokim poziomem 
technologicznym sektora. 

 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

 Przeciętne. 

 ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Złoża kopalin (piasków, kamieni, wapieni) 
pozostają kluczowym czynnikiem rozwoju 
sektora. 

 

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Problemy z dostępnością 
wykwalifikowanych kadr, 

 Niedostateczna oferta szkolnictwa 
zawodowego na potrzeby sektora. 

 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Niewielka. 
 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA SEKTORA 

 Dobra w zakresie ogólnego wizerunku 
regionu, 

 Słaba w zakresie oferty podmiotów sektora 
nauki oraz ośrodków wspierania 
przedsiębiorczości i transferu technologii. 

 

ZAKORZENIENIE SEKTORA W REGIONIE 

 Uwarunkowane przede wszystkim 
dostępnością zasobów naturalnych, 

 Niewielkie z punktu widzenia słabych 
powiązań relacyjnych w regionie. 

 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa 
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8. Wnioski i rekomendacje 

Wnioski z badań 

Głównym celem badań własnych, przeprowadzonych wśród przedstawicieli firm sektora materiałów 
budowlanych oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego, 
było pozyskanie pogłębionej wiedzy o relacjach biznesowych w tym sektorze oraz możliwościach współpracy 
w ramach platformy zaawansowanych materiałów budowlanych. Ogółem zrealizowano 53 wywiady 
kwestionariuszowe i 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych. Zaplanowane zostały one z myślą 
o rozpoznaniu tak postaw przedstawicieli biznesu, jak i reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego 
wobec idei klastra gospodarczego – platformy współpracy. Dla realizacji celów badania przygotowane zostały 
zróżnicowane narzędzia badawcze, które – choć badały to samo zjawisko – przystosowane zostały do specyfiki 
respondentów. Do przedsiębiorców zatrudniających poniżej 50 osób skierowany został kwestionariusz wywiadu 
(ankieta), z przedstawicielami firm średnich i dużych (zatrudniających powyżej 50 osób) przeprowadzono 
indywidualne wywiady pogłębione, podobnie jak z reprezentantami jednostek samorządu terytorialnego – przy 
czym tu znów sporządzono dyspozycje do wywiadów w dwóch wersjach uwzględniających specyfikę obu grup.  

 

Analiza wyników badań prowadzi do poniższych wniosków: 

 PRZEDSIĘBIORCY 

 Przedstawiciele firm sektora materiałów budowlanych i to zarówno mikro i małych, jak średnich 
i dużych wykazywali sceptycyzm wobec idei współpracy w ramach platformy. Spośród 53 
respondentów badania ankietowego aż 18 stwierdziło, że nie dostrzega żadnych korzyści, jakie 
mogłoby odnieść przedsiębiorstwo z przystąpienia do platformy współpracy w ramach sektora 
materiałów budowlanych. Pozostali Respondenci najczęściej wskazywali na jedną, względnie dwie 
odpowiedzi o potencjalnych korzyściach – choć w pytaniu można było wybrać trzy możliwości. Jest to 
pośredni dowód na raczej umiarkowany entuzjazm osób uczestniczących w badaniu ankietowym 
wobec propozycji zaangażowania się we współpracę. Ale taki wynik można również interpretować jako 
ostrożność wynikającą z braku wiedzy na temat idei i realiów funkcjonowania klastrów gospodarczych. 
Podobny dystans wobec zrzeszania się w gronie przedsiębiorców sektora materiałów budowlanych 
ujawnia się także w wypowiedziach reprezentantów większych firm, dla których taka inicjatywa 
będzie trudna do zrealizowania ze względu na konflikt interesów i dominującą w sektorze 
materiałów budowlanych rywalizację pomiędzy przedsiębiorstwami. 

 Największą zachętą dla mikro i małych przedsiębiorstw do zaangażowania się w platformę 
współpracy byłoby obniżenie kosztów reklamy i promocji. Reprezentanci średnich i dużych firm 
w ogóle nie nawiązali do takiego aspektu – prawdopodobnie skala działalności przedsiębiorstwa 
przekłada się na większą samowystarczalność w zakresie reklamy, a ponadto niewątpliwie im większa 
firma, tym jej marka jest bardziej rozpoznawalna. Można również założyć, iż mniejsze przedsiębiorstwa 
są bardziej nastawione na rynki lokalne i regionalne, podczas gdy ambicje firm większych – ze względu 
na skalę produkcji – mają zapewne szerszy zasięg (w tym międzynarodowy) i nie koncentrują się na 
zdobywaniu klientów w najbliższej okolicy. Być może zatem właśnie potrzeby mniejszych firm 
w zakresie promocji i reklamy mogłyby okazać się podstawą do nawiązania współpracy pomiędzy 
podmiotami sektora materiałów budowlanych. 

 Dla przedstawicieli średnich i dużych firm szeroko komentowaną i rozważaną kwestią ewentualnej 
kooperacji w ramach platformy byłaby możliwość dokonywania wspólnych zakupów – zarówno 
w kontekście nabywania surowców, które – jak wiadomo na podstawie wypowiedzi reprezentantów 
firm produkcyjnych – często są sprowadzane z zagranicy, jak również zakupów dokonywanych poprzez 
tzw. grupy zakupowe tworzone w celu negocjowania cen energii elektrycznej i gazu, czy realizacji 
niezbędnej infrastruktury. Na chwilę obecną nie ma jeszcze ze strony przedsiębiorców gotowości do 
wchodzenia w tak bliskie relacje. Czynnikiem zaporowym dla wspólnych zakupów w zakresie 
surowców do produkcji są kwestie tajemnicy procesów technologicznych, których każde 
przedsiębiorstwo pilnie strzeże. Tym niemniej sam fakt, iż rozważana jest możliwość współpracy przy 
choćby częściowych zamówieniach jest już podstawą do inicjowania kooperacji także w zakresie 
najbardziej podstawowej dla każdego przedsiębiorstwa relacji dostawca-odbiorca. 

 Dużą przeszkodą dla tworzenia klastra gospodarczego, szczególnie przez dużych przedsiębiorców 
sektora materiałów budowlanych jest fakt, iż przedsiębiorstwa te często działają w ramach grup 
kapitałowych. W ten sposób, po pierwsze, ich potrzeby realizowane są w ramach grupy kapitałowej, 
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a po drugie każda decyzja o nawiązaniu nowej relacji współpracy musi być zaakceptowana przez 
władze całej organizacji, które nierzadko mają siedzibę w innym mieście, a nawet państwie.  

 Jednocześnie przedsiębiorcy z sektora ceramicznego odczuwają brak izby gospodarczej 
reprezentującej wobec państwa (rząd, parlament) interesy przedsiębiorstw z branży. Być może 
powołanie instytucji takiej jak Izba Ceramiczna stanowić by mogło odpowiedź na tę potrzebę, 
a równocześnie mogłoby się przyczynić do rozwoju platformy. Zadaniem Izby byłaby m. in. ochrona 
interesów przedstawicieli branży, ale też stworzenie możliwości do nawiązywania relacji współpracy 
pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na obszarze powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego. 

 Sposobem na nawiązywanie współpracy wymagającym stosunkowo niewielkich nakładów 
finansowych, za to dość dużego zaufania, jest współpraca w zakresie wymiany informacji. Mniejsi 
przedsiębiorcy są zainteresowani taką formą kooperacji – choć w umiarkowanym stopniu, jako że ta 
odpowiedź zyskuje trzecie miejsce na liście najbardziej popularnych wskazań. Reprezentanci firm 
średnich i dużych również dopuszczają możliwość wejścia w kooperacje dla wymiany wiedzy – 
aczkolwiek w tym kontekście odnoszą się przede wszystkim do potrzeby zdobywania informacji na 
temat dotacji unijnych i wymogów administracyjnych, które spełnić musi ich przedsiębiorstwo. 
A zatem są potencjalne obszary współpracy, co do których przedstawiciele firm są bardziej otwarci, ale 
są i takie, odnośnie których Rozmówcy bardzo ostrożnie deklarują gotowość włączenia się we wspólne 
działania, czyli są skłonni deklarować gotowość do wspólnego pozyskiwania wiedzy, ale nie wiedzy 
specjalistycznej związanej z technologią produkcji. Wszelkie kwestie związane z wiedzą fachową 
chronione są jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

 Specjalizacja powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego w produkcji materiałów budowlanych 
uwarunkowana historycznie występowaniem złóż surowców mineralnych i lokowaniem w ich 
sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, skutkuje znacznym zasobem wiedzy o sektorze. Stwarza to 
możliwości dalszego rozwoju branży w kierunku bardziej zaawansowanych materiałów 
budowlanych. Wiedza i doświadczenie kadr zakładów funkcjonujących na terenie powiatów 
tomaszowskiego i opoczyńskiego to też swoista gwarancja pomyślnego dostosowywania się sektora 
budowlanego do zmieniających się wymogów rynku. Wieloletnie funkcjonowanie przedsiębiorstw 
i nabyta przez to umiejętność wychodzenia naprzeciw podatnym na zmiany trendów modowych 
oczekiwaniom odbiorców produktów ceramicznych, to znakomita podstawa do wprowadzania 
innowacji produktowych, zgodnych z potrzebami konsumentów wykreowanymi przez projektantów 
wnętrz i architektów. 

 Obecnie coraz mniejszego znaczenia nabiera powiązanie miejscowych zakładów, zwłaszcza 
ceramicznych, z występującymi na terenie tych dwóch powiatów złożami surowców mineralnych. Jest 
to niewątpliwie zmiana wynikająca z rozwoju technologicznego w ramach samych procesów 
produkcyjnych i poszukiwania nowych surowców o specyficznych parametrach. Powoli więc zanika 
główny czynnik spajający przedsiębiorców z terenem. Wobec powyższego dużego znaczenia dla 
dalszego rozwoju firm nabiera polityka prowadzona przez lokalne samorządy. Zdaniem przedstawicieli 
firm udogodnieniami, które pozwalają im na rozwój i inwestycje są ulgi w podatku od nieruchomości 
lub inne wynikające np. z ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej. Tego typu czynniki mają dziś 
większe znaczenie dla decyzji o wyborze siedziby zakładu produkcyjnego, niż złoża naturalne. 
Zadowalający poziom usług transportowych uniezależnia przedsiębiorców od miejsca pozyskiwania 
czynników produkcji i pozwala poszukiwać lokalizacji atrakcyjnych pod innymi względami, np. z uwagi 
na dostępność komunikacyjną, czy wspomniane ulgi. 
 

 

 

Na podstawie powyższych wniosków sformułowano następujące rekomendacje skierowane do jednostek 
samorządu terytorialnego oraz do przedsiębiorców: 

 Wykorzystanie endogenicznego potencjału obszaru (sektor materiałów budowlanych) do 
pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego analizowanych powiatów. 

 Poprawę adaptacyjności przedsiębiorstw z branży materiałów budowlanych do wahań i zmian na 
rynku. 

 Wsparcie ekspansji eksportowej przedsiębiorstw przemysłu budowlanego i ceramicznego. 

 Powołanie Izby Gospodarczej Ceramiki/ Unii Ceramicznej. 

 Wsparcie tworzenia powiązań sieciowych w sektorze materiałów budowlanych, propagowanie idei 
klastra jako formy organizacji przynoszącej korzyści i podnoszącej konkurencyjność przede wszystkim 
małych i mikro firm; wsparcie powstania klastra ze środków unijnych. 
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 WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 Analizowany obszar (powiaty tomaszowski i opoczyński) oprócz specjalizacji w produkcji materiałów 
budowlanych charakteryzuje się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego. Na styku tych dwóch 
potencjałów rodzą się konflikty przestrzenne. Są one związane zarówno z degradacją środowiska na 
skutek eksploatacji złóż kopalin, jak również uciążliwościami związanymi z transportem materiałów 
i surowców. Z przeprowadzonych badań wynika, że problem ten jest bardziej odczuwalny dla 
miejscowych decydentów, którzy notorycznie borykają się z kosztami utrzymania i renowacji dróg. 
Przedsiębiorcy mając świadomość, iż prowadzą działalność nierzadko uciążliwą, deklarują sumienne 
przestrzeganie przepisów prawa regulujących kwestie środowiskowe. W związku z tym być może 
wspólne działania na rzecz środowiska naturalnego mogłyby stanowić jedną z płaszczyzn działań 
realizowanych wspólnie w ramach struktury klastrowej. 

 Dla uczestniczących w badaniu przedsiębiorców jednym z głównych czynników ułatwiających rozwój 
jest dobra współpraca przede wszystkim z lokalnymi urzędnikami. Oczekiwania reprezentantów firm 
wobec przedstawicieli samorządu można ująć w dwa zasadnicze zadania: 
o sprawne i szybkie wydawanie wszelkich decyzji administracyjnych, 
o gotowość do ponoszenia kosztów inwestycji infrastrukturalnych, które są niezbędne dla 

rozszerzania działalności. 

 Przedstawiciele lokalnego samorządu podkreślali korzyści, jakie czerpie gmina z faktu funkcjonowania 
na jej obszarze zakładów sektora materiałów budowlanych (miejsca pracy, podatki). Oczywiście gminy 
ponoszą także koszty z tego tytułu, związane m. in. z intensywną eksploatacją infrastruktury drogowej 
na skutek nasilonego ruchu ciężkich środków transportu, o czym była już mowa powyżej. Nie sposób 
jednak nie wspomnieć w tym miejscu o działaniach realizowanych przez firmy w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Rozmówcy reprezentujący świat biznesu zgodnie stwierdzają, iż chcą 
wspierać przede wszystkim lokalną społeczność by rekompensować uciążliwość zakładu dla gminy 
i jej mieszkańców. Wyłania się tu zatem obraz skomplikowanych relacji, w których raczej trudno 
o bezwzględną harmonię – tym niemniej na podstawie przeprowadzonych badań nie można 
stwierdzić, iż występują istotne trudności we współpracy pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami. 

 Co ciekawe jednak, Rozmówcy pochodzący z obu grup problemowych, czyli przedstawiciele firm 
i przedstawiciele samorządów różnią się w opiniach na temat charakteru łączącej ich relacji. 
Oczywiście, w ocenie reprezentantów biznesu, w grę wchodzi opieszałość urzędników bądź nadmierne 
rozbudowanie procedur biurokratycznych. A z drugiej strony, czyli z punktu widzenia przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego padały nierzadko deklaracje o wszelkiej pomocy i wsparciu 
udzielanym firmom działającym na obszarze ich gminy. Jest to jednak tylko pozorna sprzeczność 
stanowisk. Przedsiębiorcy nie wypowiadają się bowiem krytycznie o administracji lokalnej, ale raczej 
o urzędnikach, z którymi mają okazję współpracować przy wypełnianiu obowiązków związanych 
z wymogami branżowymi, w tym środowiskowymi lub związanymi z pozyskiwaniem dotacji czy 
finansowania, czyli z urzędnikami szczebla regionalnego lub centralnego. 

 Przedstawiciele samorządu terytorialnego biorący udział w badaniu deklarowali również duże 
zainteresowanie powołaniem na obszarze powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego klastra 
gospodarczego skupiającego przedsiębiorstwa sektora materiałów budowlanych.  

 Inną kwestią związaną z działalnością samorządu – w tym przypadku przede wszystkim powiatowego – 
a wpływającą w sposób pośredni na funkcjonowanie przedsiębiorstw jest kwestia szkolnictwa 
zawodowego. Na podstawie wypowiedzi obu grup rozmówców można odnieść wrażenie, iż decydenci 
rozumieją potrzeby przedsiębiorców w zakresie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. 
Przeszkodą jest jednak brak rozwiązań systemowych. Aby dobrze przygotować ucznia do wykonywania 
zawodu, powinny zostać bardziej rozbudowane przedmioty praktycznej nauki zawodu. 
A rozwiązaniem idealnym byłby program współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi 
a przedsiębiorstwami, w którym możliwe byłoby organizowanie szkolnych praktyk bezpośrednio 
w zakładach produkcyjnych w wymiarze czasu dostosowanym do potrzeb zarówno uczniów, jak 
i przedsiębiorców. Potrzebny byłby zatem program, który umożliwiłby monitorowanie potrzeb 
pracodawców w zakresie zapotrzebowania na pracowników o określonych kwalifikacjach, jak 
i pozwalający starostwom powiatowym na pozyskiwanie środków na rozwój ukierunkowanego na 
przedsiębiorców kształcenia zawodowego. Ustalenie takich wspólnych programów nauczania zawodu 
i organizacji trybu szkolenia zawodowego stanowić mogłoby obszar współpracy potencjalnie 
prowadzący do rozwoju stałej formy kooperacji. 
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 WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI 

 Zupełnie odmiennie przedstawia się natomiast podejście przedstawicieli świata biznesu 
i reprezentantów samorządu do pomysłu budowania współpracy opartej na jednostce naukowo-
badawczej. Jednostka naukowo-badawcza świadczyłaby usługi wszystkim zainteresowanym 
podmiotom wchodzącym w skład platformy współpracy. Wśród rozmówców – urzędników były osoby 
entuzjastycznie odnoszące się do potrzeby powołania jednostki badawczo-rozwojowej, jak również 
poszukujące podmiotów chętnych do włączenia się w proces powoływania takiej instytucji. Brak 
możliwości stworzenia platformy współpracy na bazie wspólnej instytucji badawczo-rozwojowej 
podnoszony był głównie przez przedstawicieli średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy argumentowali 
swoje stanowisko następującymi tezami: 
o niemożliwe jest powołanie jednej jednostki badawczo-rozwojowej, która świadczyłaby usługi 

dla wszystkich firm zaangażowanych w działalność platformy, gdyż potrzeby badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw są bardzo zróżnicowane i nie ma możliwości, by jedna instytucja była 
w stanie je wszystkie zaspokoić, 

o zakres zadań badawczo-rozwojowych realizowanych w przedsiębiorstwach sektora budowlanego 
jest ograniczony, może się zatem okazać, że powołana do stałego funkcjonowania instytucja 
będzie miała zbyt mało zleceń by móc się utrzymać. Redukcja personelu spowoduje również 
zmniejszenie zakresu realizowanych usług i tym samym przyczyni się do pogłębienia rozdźwięku 
między oczekiwaniami firm zrzeszonych w klastrze a ofertą wspólnej jednostki badawczo-
rozwojowej, 

o Istotną barierą dla rozpoczęcia współpracy w ramach klastra przez powołanie jednostki 
badawczo-rozwojowej, jest kwestia tajemnicy gospodarczej przedsiębiorstw i realiów 
funkcjonowania w ramach gospodarki rynkowej, gdzie konkurencyjność i innowacyjność firmy 
może zapewnić jej sukces. Dzielenie się swoimi osiągnięciami technologicznymi, czy ciekawym 
wzornictwem nie leży w interesie przedsiębiorców. 

 Zbieżność opinii przedstawicieli świata biznesu i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
współpracy z instytucjami nauki dotyczy jedynie kwestii praktyk studenckich w przedsiębiorstwach 
sektora ceramicznego jako bardzo ważnego pola współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi 
a przedsiębiorstwami. Ma to jednak wymiar relacji zindywidualizowanej, nie jest to stała współpraca, 
która opierałaby się o pewien program czy plan przewidziany do realizacji dla przynoszenia obopólnych 
korzyści. 

 Uogólniając można także założyć, iż im mniejsze przedsiębiorstwo, tym jego potrzeby w zakresie prac 
badawczo-rozwojowych są mniejsze. Odwracając tę zależność – większe firmy mają relatywnie na 
tyle rozbudowane potrzeby w tym zakresie, iż sposób ich zaspokajania został już 
zinstytucjonalizowany – albo poprzez własne laboratorium czy dział badawczo-rozwojowy lub 
poprzez sprawdzone w przeszłości instytucje zewnętrzne. Dlaczego większe przedsiębiorstwa nie chcą 
współpracować w ramach wspólnej jednostki badawczo-rozwojowej zostało już wyjaśnione powyżej. 
Grupą bardziej otwartą na ewentualną współpracę wydają się zatem pozostawać przedstawiciele 

Na podstawie powyższych wniosków sformułowano następujące rekomendacje skierowane do jednostek 
samorządu terytorialnego oraz do przedsiębiorców: 

 Prowadzenie polityki przyciągania do analizowanych powiatów nowych inwestorów z sektora 
materiałów budowlanych tworzących miejsca pracy, rozwój firm z sektora usług generujących 
miejsca pracy, a współpracujących z przedsiębiorstwami z branży ceramiczno-budowlanej. 

 Stworzenie dualnego systemu kształcenia zawodowego – w szkołach zawodowych 
i w przedsiębiorstwach, skupienie przedsiębiorców z sektora wokół idei współpracy ze szkołami 
zawodowymi w zakresie współtworzenia programów nauczania i praktyk zawodowych. 

 Zwiększenie dostępności transportowej analizowanego obszaru m. in. poprzez remonty i rozbudowę 
dróg i kolei. Większe wykorzystanie transportu kolejowego do przewozów towarów masowych. 
Budowa centrów logistycznych. 

 Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej, tworzenie uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych i rozwój instytucji otoczenia biznesu efektywnie wspierających firmy. 

 Patronat samorządów województwa nad ideą utworzenia platformy/ klastra zaawansowanych 
materiałów budowlanych, zabezpieczenie środków na inicjatywę klastrową w sektorze materiałów 
budowlanych. Wspieranie działań na rzecz powołania Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy 
Zaawansowanych Materiałów Budowlanych. 
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mniejszych przedsiębiorstw. Aktualny brak relacji współpracy pomiędzy mikro i małymi firmami 
a jednostkami badawczo-rozwojowymi wynikać może z braku znajomości ich oferty. Powołanie 
wspólnej instytucji naukowej ukierunkowanej na potrzeby małych przedsiębiorców mogłoby 
w pewnym zakresie zniwelować ograniczenia, wymieniane przez przedstawicieli większych 
przedsiębiorstw, wynikające z poziomu trudności stosowanych przez nich rozwiązań. Ponadto 
pozwoliłoby to mikro i małym przedsiębiorcom na zdobycie doświadczeń w zakresie współpracy 
z sektorem badawczo-rozwojowym, co w konsekwencji potencjalnie mogłoby rozbudzić potrzeby 
mniejszych firm w tym obszarze i zapewnić tym samym trwałość instytucji naukowych. Rozwój klastra 
zapoczątkowany powołaniem jednostki badawczo-rozwojowej powinien zatem w pierwszej 
kolejności dać mikro i małym przedsiębiorstwom możliwość wejścia w relację współpracy z tego 
typu partnerem – dla rozwoju własnych firm, ale również wydaje się to być dobrym początkiem szerzej 
zakrojonej współpracy w ramach sektora materiałów budowlanych. 

 Powołanie jednostki badawczo-rozwojowej dla badanych przedsiębiorstw wydaje się być obecnie 
pomysłem trudnym do realizacji – głównie z uwagi na stanowisko przedstawicieli firm średnich 
i dużych, tym niemniej być może więcej zwolenników zyskałby pomysł wspólnego dla wszystkich 
członków platformy zlecania usług opracowania technologii pakowania, składowania itp. – czyli 
takich, które można by określić jako okołoprodukcyjne. Takie ukierunkowanie działalności nie 
naruszałoby tajemnicy przedsiębiorstwa, ale jednocześnie stwarzałoby podstawy dla usprawnienia 
jego działalności dzięki współpracy z innymi firmami. Propozycję tę w pośredni sposób zdaje się 
potwierdzać fakt, iż dwa największe przedsiębiorstwa z obszaru analizowanych powiatów są w trakcie 
budowy centrów logistycznych. A zatem skupienie dystrybucji wytwarzanych towarów w jednym 
miejscu i to w bezpośredniej bliskości przedsiębiorstwa z jednej strony zwiększa zapotrzebowanie na 
nowoczesne rozwiązania organizacyjne, z drugiej natomiast wzmacnia pozycję powiatów 
tomaszowskiego i opoczyńskiego jako centrów nie tylko wytwarzania, ale i handlu produktami sektora 
materiałów budowlanych. Gdyby obszarem porozumienia okazało się wspólne pozyskiwanie 
technologii pozaprodukcyjnych, być może w przyszłości doprowadziłoby to do stworzenia 
wspólnego centrum logistycznego nie tylko dla poszczególnych firm, ale dla platformy współpracy 
w ogóle.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

Na podstawie powyższych wniosków sformułowano następujące rekomendacje skierowane do jednostek 
samorządu terytorialnego oraz do przedsiębiorców: 

 Rozwój badań w obszarze zaawansowanych materiałów budowlanych przydatnych dla małych firm 
z sektora, rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w dużych firmach, wsparcie transferu technologii 
z sektora naukowego do biznesu, utworzenie instytucji otoczenia biznesu w każdym z powiatów. 
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Wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej 

Na podstawie analizy zastanych danych statystycznych dotyczących powiatów tomaszowskiego 
i opoczyńskiego zauważyć można występowanie na tym obszarze niekorzystnych zjawisk społeczno-
gospodarczych, w tym:  

 niską przedsiębiorczość i mało zróżnicowaną gospodarkę, przez to bardziej podatną na wahania 
koniunktury gospodarczej, 

 niekorzystną sytuację demograficzną spowodowaną migracjami ludzi młodych z obszaru 
analizowanych powiatów, 

 wysoką skalą ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym wysokim poziomem bezrobocia oraz 
wysokim odsetkiem osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Dużym problemem 
społecznym powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego są ogromne niedobory kadr medycznych, co 
ogranicza dostęp do usług ochrony zdrowia. 

 

 

Podsumowanie 

Powiaty tomaszowski i opoczyński jako obszary koncentracji podmiotów sektora materiałów 
budowlanych mają utrwaloną tradycjami markę, która jest jednym z elementów kształtowania tożsamości. 
Podkreślają to przedstawiciele zarówno przedsiębiorstw, jaki i administracji samorządowej. W ocenie zarówno 
przedstawicieli firm sektora materiałów budowlanych, jak i jednostek samorządu terytorialnego warto dążyć do 
rozwoju branży właśnie na tym obszarze. Jednak idea ponadregionalnej platformy współpracy, czy klastra 
gospodarczego jest wśród nich mało popularna. Warto byłoby zatem w pierwszej kolejności przybliżyć osobom 
zainteresowanym cel tej formy zrzeszania się, by sami mogli dostrzec płynące z jej istnienia korzyści 
i zaangażować się w jej działalność świadomi, iż odpowiada ona na ich potrzeby. Z założenia klaster powinien 
przecież być inicjatywą tzw. oddolną, zawiązującą się spontanicznie na bazie spostrzeżeń o wspólnych 
problemach i możliwościach ich wspólnego rozwiązywania. Na podstawie niniejszego badania można natomiast 
wnioskować, iż przedsiębiorcy jako ewentualnego inicjatora platformy współpracy postrzegają przede 
wszystkim urzędników państwowych – głosy są podzielone jakiego szczebla urząd powinien się zaangażować 
w tego typu działanie – lokalnego, regionalnego, czy centralnego. Jednoznacznie jednak wsparcie inicjatywy 
klastrowej wśród przedsiębiorstw sektora materiałów budowlanych oczekiwane jest ze strony przedsiębiorstw 
w dużo większym zakresie, niż można by się było tego spodziewać. Dystans wobec idei współpracy pomiędzy 
firmami, tłumaczony mechanizmami gospodarki rynkowej, potencjalnie może skutkować umiarkowaną 
aktywnością w ramach platformy jeżeli powstałaby ona jako twór niezależny wobec przedsiębiorców, a udział 
w nim został jedynie przedsiębiorcom zaproponowany. Platforma zaawansowanych materiałów budowlanych 
ma szanse zaistnienia i aktywnego przyczyniania się do rozwoju Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno 
– Tomaszów Mazowiecki – tak pod względem gospodarczym, jak i społecznym, wówczas, gdy motywacją do 
zaangażowana się w jej działalność będzie przekonanie o możliwości odnoszenia korzyści ze wspólnego 
działania wsparta zaufaniem do partnerów. 

Łódzko-Świętokrzyska Platforma Zaawansowanych Materiałów Budowlanych to organizacja z nazwy 
i założenia o zasięgu ponadregionalnym. Zrzeszać powinna podmioty zainteresowane współpracą, a ponieważ 
na obszarze powiatów tomaszowskiego, opoczyńskiego i koneckiego występuje koncentracja zarówno 
produkcji płytek ceramicznych i innych materiałów budowlanych, jak również złóż surowców mineralnych, więc 
ten rejon wyznaczony został jako miejsce realizacji badań terenowych służących rozpoznaniu postaw osób 
potencjalnie zainteresowanych taką inicjatywą, wobec idei platformy współpracy. To właśnie na tym terenie 

W związku z powyższym sformułowano następujące rekomendacje: 

 dywersyfikacja gospodarcza powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego; rozwój innych branż poza 
sektorem materiałów budowlanych, rozwój podstref Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tworzenie 
kompleksowej oferty inwestycyjnej dla przedsiębiorców, 

 zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez poprawę warunków życia i tworzenie nowych miejsc 
pracy, 

 przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu przede wszystkim poprzez aktywizację 
społeczno-zawodową ludności, rozwój podmiotów ekonomii społecznej i poprawę dostępu do usług 
publicznych. Opracowanie mapy potrzeb zdrowotnych, które będą podstawą do likwidacji deficytów 
w obszarze ochrony zdrowia. 
 

Adresatami rekomendacji są: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe. 
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inicjatywa powołania klastra gospodarczego wśród podmiotów sektora materiałów budowlanych ma 
największe szanse powodzenia. W świetle przeprowadzonych ankiet oraz wywiadów okazuje się, iż relacje 
pomiędzy podmiotami w obu województwach mają miejsce, choć nie zaobserwowano, aby ich nasilenie było 
szczególnie intensywne, dające podstawy do wnioskowania o większym powiązaniu wskazanych powiatów 
pomiędzy sobą w obszarze współpracy sektorowej. Tym niemiej niewątpliwie poziom aktualnych kontaktów 
pomiędzy przedsiębiorcami stanowić może podstawę do rozwoju dalszej współpracy i jej ostatecznego 
zinstytucjonalizowania w postaci Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów 
Budowlanych. 

 

 

Uruchomienie platformy/ klastra zaawansowanych materiałów budowlanych wymaga zgromadzenia na 
ten cel odpowiednich środków finansowych przez jego potencjalnych uczestników, co dla wielu małych 
przedsiębiorstw z branży może być barierą. 

Środki unijne na rozwój inicjatywy klastrowej, która objęłaby jedynie powiaty województwa łódzkiego 
(opoczyński i tomaszowski) można byłoby pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego 2014-2020. Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2030 wskazuje zaawansowane materiały 
budowlane jako jedną z 6 inteligentnych specjalizacji regionalnych, które mają się rozwijać w oparciu o klastry. 
Gdyby miała powstać Łódzko-Świętokrzyska Platforma Zaawansowanych Materiałów Budowlanych, która 
jest inicjatywą ponadregionalną, to o środki na ten cel należałoby aplikować do krajowego Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Zwiększenie dostępności transportowej analizowanego obszaru poprzez rozbudowę i modernizację 
dróg gminnych i powiatowych jest obciążeniem przekraczającym możliwości finansowe samorządów 
terytorialnych. Jednakże samorządy mogą ubiegać się o środki na ten cel z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”), który od 2016 r. zostanie zastąpiony nowym mechanizmem wsparcia 
w postaci rezerwy celowej budżetu państwa.   

Jako obszary tematyczne, które potencjalnie mogłyby zapoczątkować współpracę klastrową można 
wskazać: 

 wspólnie ponoszone koszty reklamy i promocji produktów oparte o ukształtowaną markę regionu 
jako obszaru specjalizującego się w produkcji i handlu materiałami budowlanymi; 

 wspólne zakupy czynników produkcji – w pierwszej kolejności może się on odnosić do zakupu energii 
elektrycznej lub innych mediów, a w konsekwencji także np. surowców sprowadzanych z zagranicy; 

 wymianę informacji – zwłaszcza dotyczących wymogów prawnych dla działalności w ramach sektora 
materiałów budowlanych; 

 wspólne działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i przeciwdziałania jego 
degradacji; 

 opracowywanie wspólnych programów kształcenia zawodowego przystosowanych do potrzeb 
przedsiębiorstw sektora materiałów budowlanych – zarówno w zakresie treści, jak i samych 
kierunków nauki; 

 powołanie wspólnej jednostki badawczo-rozwojowej – początkowo zorientowanej głównie na 
zaspokajanie potrzeb rozwojowych mikro i małych przedsiębiorstw; 

 powołanie wspólnej jednostki – centrum transferu technologii – której zadaniem byłoby 
przygotowywanie dla zrzeszonych przedsiębiorstw rozwiązań z zakresu technologii 
okołoprodukcyjnych; 

 powołanie Izby/ Unii Ceramicznej. 
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Aneks nr 1 

Kwestionariusz wywiadu z przedsiębiorcami  
 sektora materiałów budowlanych 

 

1. Skąd pochodzą główni dostawcy czynników 
produkcji, z którymi współpracowało P. 
przedsiębiorstwo w 2014 roku? (proszę wskazać 
lokalizacje 3 najważniejszych dostawców podając je 
w kolejności od zdecydowanie najważniejszego)  

2. Skąd pochodzą główni klienci/odbiorcy P. 
przedsiębiorstwa z 2014 roku? 
(proszę wskazać lokalizacje 3 najważniejszych 
klientów podając je w kolejności od zdecydowanie 
najważniejszego klienta/odbiorcy)  
 

 1. Dostawcy 2. Klienci/odbiorcy 

 1 2 3 1 2 3 

Powiat tomaszowski       

Powiat opoczyński       

Powiat konecki       

Województwo łódzkie (oprócz powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego)       

Województwo świętokrzyskie (oprócz powiatu koneckiego)       

Województwo mazowieckie       

Kraj       

Zagranica       
 

3. Czy P. przedsiębiorstwo współpracuje również z innymi partnerami – oprócz dostawców i odbiorców (np. 
z innymi firmami z P. branży, firmami świadczącymi usługi transportowe, naukowo-badawcze, księgowe 
i inne)? 

 Tak → proszę przejść do pytania nr 5  Nie → proszę przejść do pytania nr 4 
 
4. Dlaczego P. przedsiębiorstwo nie współpracuje z innymi partnerami – oprócz dostawców i klientów 
(odbiorców)? (proszę wskazać najważniejszą – 1 przyczynę)  
 Brak zaufania do innych przedsiębiorstw – boję 

się, że mogę zostać oszukany  
 Mam złe doświadczenia z przeszłości w kwestii 

współpracy z innymi firmami 
 Upadek przedsiębiorstwa partnerskiego może 

ściągnąć na mnie kłopoty finansowe 
 Nie wiem, czy taka współpraca jest możliwa 

 Niechęć do podejmowania współpracy wynikająca 
z silnej rywalizacji pomiędzy firmami  

 Uważam, że nie ma takiej potrzeby 
 Inny powód, jaki? ...................................... 
→ proszę przejść do pytania nr 12 

 
5. Z jakimi partnerami (oprócz dostawców i odbiorców) współpracuje P. przedsiębiorstwo i skąd pochodzą ci 
partnerzy?  
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firmy z branży          

podmioty organizujące imprezy targowe           

podmioty świadczące usługi księgowe          

podmioty świadczące usługi doradcze           

podmioty świadczące usługi w zakresie promocji i reklamy          

podmioty świadczące usługi prawne          

podmioty świadczące usługi transportowe          

podmioty świadczące usługi naukowo-badawcze          

podmioty świadczące usługi projektowe – wzornictwo          

inne, jakie? ....………………………................................          
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6. Proszę wskazać dominującą częstotliwość współpracy (jednorazowa, sporadyczna czy systematyczna) 
z partnerami wskazanymi w pytaniu poprzednim.  
 

 Jednorazowa Sporadyczna Systematyczna Nd 

firmy z branży     

podmioty organizujące imprezy targowe     

podmioty świadczące usługi księgowe     

firmy świadczące usługi doradcze     

podmioty świadczące usługi w zakresie promocji i reklamy     

podmioty świadczące usługi prawne     

podmioty świadczące usługi transportowe     

podmioty świadczące usługi naukowo-badawcze     

podmioty świadczące usługi projektowe -wzornictwo     

inne, jakie? ………………………...................................     
 

7. Jakie były 3 główne motywy podjęcia przez P. przedsiębiorstwo współpracy z partnerami? (proszę wskazać 
3 najważniejsze motywy podając je w kolejności od zdecydowanie najważniejszego)  

 Presja rynku (negocjacje z dostawcami/ negocjacje 
z klientami/odbiorcami, problemy zbytu) 

  Dostęp do informacji  

  Dostęp do usług (m. in. badawczych)  

 Okazje rynkowe (nowe rynki zbytu/wzrost udziału 
w rynku) 

  Dostęp do wykwalifikowanej kadry  

  Dostęp do infrastruktury (badawczej, 
logistycznej) 

 

 Innowacyjny projekt/produkt/usługa/proces   

 Możliwość pozyskania środków unijnych/krajowych   Inne, jakie? .....................................  
 

8. Jakie są największe korzyści wynikające ze współpracy? (proszę wskazać 3 najważniejsze korzyści podając je 
w kolejności od zdecydowanie najważniejszej)  

 Możliwość wymiany pomysłów 
między partnerami 

  Korzyści wizerunkowe  
 B
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  Możliwości korzystania z lepszego parku maszynowego  

 

 Pomoc finansowa w bieżącej 
działalności 

  Przepływ zasobów technicznych i kadrowych między 
współpracującymi partnerami 

 

  

 Obniżka kosztów własnych   Lepsza pozycja wobec banków, dostawców, odbiorców 
i innych organizacji 

 

 Przewaga konkurencyjna   

 Inne, jakie? ........................................................................................................................  
 

9. Co, P. zdaniem, utrudnia nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałej współpracy w regionie? (proszę 
wskazać 3 najważniejsze bariery podając je w kolejności od zdecydowanie najważniejszej)  

 Brak zaufania do partnerów   Brak korzyści finansowych ze współpracy  
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 Ryzyko związane z ewentualnym 
bankructwem partnera 

  

  Biurokracja, zbyt trudne, długie procedury 
związane z realizacją współpracy 

 

 Brak środków finansowych na wspólne 
przedsięwzięcia 

  

  

 Brak chęci współpracy u potencjalnego 
partnera 

  Niedostosowanie oferowanych usług do potrzeb 
przedsiębiorstwa 

 

  

 Brak odpowiednich partnerów   Niekorzystna sytuacja gospodarcza  

 Trudności w dotarciu do partnerów   Inne, jakie? ............................................  
 

10. Czy w ciągu lat 2011-2014 zmieniła się liczba partnerów współpracujących z P. przedsiębiorstwem? 
 Tak – jeśli tak, to czy nastąpił:  Nie → proszę przejść do pytania nr 11 

 wzrost liczby partnerów – proszę podać miejscowości i województwa, z których pochodzą 
nowi partnerzy ............................................................................................................................. 

 spadek liczby partnerów – proszę podać miejscowości i województwa, z których pochodzą 
byli partnerzy ............................................................................................................................. 

 



 

162 

11. Czy do końca 2015 roku P. przedsiębiorstwo przewiduje zmianę liczbę partnerów? 
 Tak – jeśli tak, to czy nastąpi:  Nie → proszę przejść do pytania nr 12 

 wzrost liczby partnerów – proszę podać miejscowości i województwa, z których pochodzą 
nowi partnerzy ............................................................................................................................. 

 spadek liczby partnerów – proszę podać miejscowości i województwa, z których pochodzą 
dotychczasowi partnerzy .............................................................................................................. 

 

12. Proszę ocenić sytuację ekonomiczną P. przedsiębiorstwa korzystając ze skali od 1 do 5, gdzie „1” oznacza 
bardzo złą a „5” bardzo dobrą sytuację P. przedsiębiorstwa.  

 Bardzo zła  Zła   Średnia  Dobra  Bardzo dobra 
 

13. Które z czynników regionalnych w największym stopniu decydują o obecnej lokalizacji 
P. przedsiębiorstwa? (proszę wskazać 3 najważniejsze czynniki podając je w kolejności od zdecydowanie 
najważniejszego)  

 Dostępność komunikacyjna (drogi, kolej)   Tu jest moje miejsce zamieszkania (miejsce 
zamieszkania właściciela przedsiębiorstwa) 

 

 Bliskość odbiorców produktów/usług    

 Niskie koszty siły roboczej    

 Bliskość dostawców czynników produkcji   Koncentracja głównych producentów z branży  

 Niskie koszty czynników produkcji   

 Uzbrojenie terenu (sieć wodno-kanalizacyjna, 
gazowa, energetyczna) 

  Dostępność powierzchni produkcyjno-
magazynowych 

 

  

 Wsparcie samorządu terytorialnego   Inne, jakie? ………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 

 Specjalizacja obszaru w produkcji materiałów 
budowlanych 

  

  
 

14. Jakie dostrzega P. bariery rozwoju P. przedsiębiorstwa? (proszę wskazać 3 najważniejsze bariery podając 
w kolejności od zdecydowanie najważniejszej bariery)  

 Słaba koniunktura na rynku   Brak współpracy z jednostkami 
badawczo-rozwojowymi 
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 Wysokie koszty surowców i materiałów   

 Wysokie koszty energii   Biurokracja  

 Wysokie koszty zatrudnienia pracownika   Uwarunkowania prawne  

 Brak dostępu do źródeł finansowania   Polityka podatkowa  

 Brak odpowiedniej infrastruktury 
drogowej/kolejowej 

  Istnienie szarej strefy  

  Konkurencja większych firm  

 Brak współpracy z administracją   Brak wykwalifikowanych kadr  

 Inne, jakie?...........................................................................................................   
 

15. Czy P. przedsiębiorstwo napotyka w swojej działalności na bariery związane ze środowiskiem 
przyrodniczym? 

 Tak – jeśli tak, to jakie? ………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nie 
 

 

16. Jakiego wsparcia oczekuje P. przedsiębiorstwo ze strony państwa, samorządu, instytucji otoczenia 
biznesu? (proszę wskazać 3 najważniejsze rodzaje oczekiwanego wsparcia podając je w kolejności od 
zdecydowanie najważniejszego rodzaju oczekiwanego wsparcia)  

 Wsparcia prawnego   Poprawy infrastruktury 
drogowej/kolejowej 
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 Wsparcia doradczego   

 Wsparcia szkoleniowego   Poprawy infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

 

 Wsparcia w zakresie promocji/reklamy 
działalności 

  

  Wsparcia proeksportowego  

 Pomoc w sprzedaży i marketingu   Innego, jakiego? ………………....... 
................................................... 
................................................... 

 

 Wsparcia kształcenia zawodowego dla 
sektora materiałów budowlanych 
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17. Gdyby na terenie powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego funkcjonowała platforma współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami sektora materiałów budowlanych, to jakiego rodzaju korzyści powinna 
dostarczać ta platforma, aby P. przedsiębiorstwo było zainteresowane przystąpieniem do takiej inicjatywy? 
(proszę wskazać 3 najważniejsze oczekiwane korzyści podając je w kolejności od zdecydowanie najważniejszej)  
 

 Efektywną informację dotyczącą 
obecnych i planowanych regulacji 
prawnych dotyczących branży 

  Obniżenie kosztów badawczo-rozwojowych 
poprzez tworzenie wspólnej infrastruktury 
badawczej i analitycznej, współdzielenie 
kosztów zleconych działań B+R 
 

 Obniżenie kosztów działalności poprzez 
wspólne zakupy materiałów i surowców  
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 Obniżenie kosztów promocji 
(reklamy, uczestnictwa w targach 
i wystawach, wspólna strona 
internetowa) 

  

  

  

 Wymiana doświadczeń i poszerzenie 
wiedzy poprzez wspólne szkolenia 
(branżowe), seminaria, 
popularyzację dobrych praktyk 

  Wspólny zbyt 
 

 Wsparcie w zakresie działalności eksportowej 

 Inne, jakie? ………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 

  

  

  

 
18. Proszę wskazać 3 najważniejsze działania planowane w P. przedsiębiorstwie do końca 2015.  

 budowa/modernizacja budynku lub 
instalacji technicznych 

  pozyskiwanie nowych grup klientów  
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  nawiązanie współpracy z innymi niż 
dotychczasowe instytucjami otoczenia 
biznesu 

 

 zakup nowych składników parku 
maszynowego (maszyny i urządzenia) 

  

 

  nawiązanie współpracy z innymi niż 
dotychczasowe jednostkami naukowo-
badawczymi w zakresie prac badawczo-
rozwojowych 

 

 wprowadzenie nowego produktu/ usługi 
lub wprowadzenie zmian w istniejących 
produktach/usługach 

  

  

 zakup nowych rozwiązań technicznych 
(w formie nabycia własności 
intelektualnej: patent, licencja, know how) 

  skorzystanie z finansowania zewnętrznego  

  skorzystanie ze specjalistycznego szkolenia 
pracowników 

 

 

 wejście na rynki zagraniczne  

 wzrost zatrudnienia   inne działania prorozwojowe, jakie? ………  
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Metryczka 
M1 Siedziba firmy – powiat, gmina: 

 tomaszowski  opoczyński 
 M. Tomaszów Maz. 
 Gm. Tomaszów Maz. 
 Będków 
 Budziszewice 

 Czerniewice  
 Inowłódz 
 Lubochnia 
 Rokiciny 

 Rzeczyca 
 Ujazd 
 Żelechlinek 

 M. gmina Opoczno 
 M. gmina Drzewica 
 Białaczów 
 Mniszków 

 Paradyż 
 Poświętne 
 Sławno 
 Żarnów 

 
M2 Czym zajmuje się P. przedsiębiorstwo? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
M3 Jaka jest wielkość P. przedsiębiorstwa, czyli ilu pracowników zatrudnia P. przedsiębiorstwo? 

 Mikro (do 9 pracowników)  Małe (od 10 do 49 pracowników) 
 
M4 W którym roku powstało P. 
przedsiębiorstwo? ………………….. 

M5 Jaki jest kod PKD 2007 podstaw. działalności P. 
przedsiębiorstwa? …………………………… 
 

 
M6 Jaki jest dominujący zasięg terytorialny działania P. przedsiębiorstwa?  
 Lokalny (gmina/powiat)  Regionalny 

(województwo) 
 Krajowy  Międzynarod.  

 
M7 W P. ocenie, jaki jest poziom nowoczesności wykorzystywanych w firmie rozwiązań technicznych? Czy są 
porównywalne z rozwiązaniami stosowanymi przez główne firmy na rynku:  

 Lokalnym  Regionalnym  Krajowym  Światowym  
 
M8 Czy P. przedsiębiorstwo jest członkiem jakiejś organizacji, stowarzyszenia? Jeśli tak, to jakiego? 

 Tak – …………………………………………………………………………………………………………..  Nie 
 
M9 W porównaniu do roku 2011, P. przedsiębiorstwo: 
 Rozwinęło się 
 Jest w takiej samej kondycji/sytuacji ekonomicznej 
 Pogorszyła się jego kondycja/sytuacja ekonomiczna? 

 
M10 Czy w 2015 roku, w porównaniu do stanu 
obecnego, przewiduje P.: 
 Rozwój przedsiębiorstwa 
 Brak zmian, utrzymanie obecnej sytuacji 
 Ograniczenie/zmniejszenie działalności? 
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Aneks nr 2 

 

Dyspozycje do indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) 
z przedstawicielami przedsiębiorstw branży materiałów budowlanych 

zatrudniających powyżej 50 osób 
 

I Potencjał biznesowy firmy 

1) Czynniki dotychczasowego sukcesu firmy: 
a) Jakim czynnikom firma zawdzięcza rozwój w głównej mierze? (innowacyjność produktów, przewagi 

kosztowe w produkcji lub logistyce, wysoka efektywność marketingu, inne)  
b) Jaki udział w dotychczasowym sukcesie firmy miała działalność innowacyjna firmy?  
c) Jaki udział w dotychczasowym sukcesie firmy miała lokalizacja na terenie badanych regionów? 
d) Jakie są priorytety rozwojowe firmy na najbliższe trzy lata – w szczególności w kontekście 

regionu/analizowanych powiatów (rozwój skali działalności na obecnych lub nowych rynkach, rozwój 
nowych produktów, reorganizacja sposobu działania, zmiana lokalizacji, inne) 

2) Jaki jest potencjał firmy w zakresie wdrażania innowacji? Czy w ramach struktury występuje jednostka 
odpowiedzialna za działalność B+R i wprowadzanie innowacji? 

 

II Czynniki lokalizacji biznesu 

1) Ocena wagi czynników: 
a) Dlaczego firma jest zlokalizowana w obecnym miejscu? 
b) W jakiej innej lokalizacji byłoby łatwiej prowadzić ten rodzaj działalności gospodarczej? 
c) Co powstrzymuje firmę przed przeniesieniem działalności? 

2) Ocena infrastruktury badanych regionów i powiatów 
a) Stopień, w którym infrastruktura wpływa na działalność firmy. 
b) Perspektywy poprawy, oczekiwania. 

3) Dostępność wykwalifikowanego personelu. 
4) Jakie jest znaczenie dla działalności i rozwoju firmy, występowania konfliktów przestrzennych? 
 
W treść rozmowy należy wpleść pytanie o liczbę osób zatrudnionych w firmie Rozmówcy. 
 

III Ocena relacji biznesowych na poziomie regionu oraz subregionu  

(chodzi o działania wykraczające poza pojedyncze transakcje kupno/sprzedaż, budowanie długoterminowych 
relacji) 
 
1) Jaki jest stopień rozbudowania oraz intensywności powiązań biznesowych – porównanie relacji 

realizowanych na obszarze analizy i poza nim? 
a) związanych z zakresem zaopatrzenie/ produkcja/ dystrybucja produktów. 
b) w odniesieniu do procesów wspierających – marketing, działalność badawczo-rozwojowa, wdrożenia, 

pozyskiwanie informacji rynkowe. 
(Tu należy zapytać czy występuje współpraca z Politechniką Łódzką, UŁ i AGH) 

 
2) Jaka jest jakość współpracy regionalnych/subregionalnych partnerów oraz dostępnych usług (obejmuje 

m. in. terminowość, znaczenie dla konkurencyjności firmy, dotrzymywanie zobowiązań)? 
 
3) Jaka jest dostępność regionalnych/subregionalnych partnerów? 
 
4) Jaka jest rola dla działalności i rozwoju firmy partnerów z sektora samorządu lokalnego i regionalnego oraz 

jednostek otoczenia biznesu? Jakie są główne obszary dotychczasowej współpracy? Jakie są pozytywne 
i negatywne doświadczenia? Jakich obszarów działalności dotyczą oczekiwania? 
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5) W jaki sposób współpraca z partnerami w regionie przyczyniła się do osiągnięcia zmian w asortymencie 
produktów lub metodach produkcji? W jaki sposób relacje z partnerami zlokalizowanymi w regionie, są 
wykorzystywane w ramach procesów innowacyjnych? (źródła pomysłów, wiedzy i technologii) 

 
6) Jakie są możliwości rozbudowy powiązań na poziomie analizowanego obszaru? 

Czy są potencjalne obszary relacji biznesowych, które należy rozbudować? 
 

IV Doświadczenia w zakresie inicjatyw klastrowych oraz współpracy w ramach branży 

1) Jakie firma ma doświadczenia w zakresie inicjatyw klastrowych lub ogólnie pojętej współpracy w ramach 
branży? 

2) Plany przedsiębiorstwa na przyszłość związane z współpracą w ramach inicjatyw klastrowych oraz ze 
współpracą w ramach branży. 

3) Oczekiwania wobec ewentualnej platformy współpracy – jakie korzyści powinna przynosić, aby P. firma 
była zainteresowana przystąpieniem do niej? 

 

V Społeczna odpowiedzialność biznesu 

1) W jaki sposób firma uwzględnia założenia społecznej odpowiedzialności biznesu? Jakie działania realizuje 
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu? 

2) Jaki jest zasięg terytorialny działań realizowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – 
lokalny, regionalny, ogólnopolski?  
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Aneks nr 3 

 

Dyspozycje do indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) 
z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego 

 

I. Dyspozycje do wywiadu z przedstawicielami powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego 

Pytanie na rozpoczęcie wywiadu: 
Czy powiat ma opracowaną strategię rozwoju i jakie obszary gospodarki zostały wskazane jako branże 
kluczowe? Jak jest postrzegany w strategii rozwoju powiatu sektor materiałów budowlanych, a przede 
wszystkim firmy produkujące materiały budowlane? 
 
1) Jak P. ocenia stan rozwoju sektora materiałów budowlanych na terenie powiatu?  

a) Czy jest on zadowalający? 
b) W jakich kierunkach jest, P. zdaniem, możliwy ewentualny rozwój sektora? (liczba firm, wielkość 

przedsiębiorstw, konkretne rodzaje działalności)  
 
2) W jakim zakresie samorząd podejmuje działania wspierające rozwój tego sektora? 

a) Czy powiat prowadził działania promocyjne dotyczące wsparcia sektora materiałów budowlanych? 
b) Czy samorząd powiatowy dostosowuje kierunki kształcenia na poziomie zawodowym 

(w prowadzonych przez siebie jednostkach) do potrzeb lokalnego rynku pracy, w tym sektora 
materiałów budowlanych?  

c) Czy samorząd powiatowy wspiera powstawanie nowych miejsc pracy w sektorze materiałów 
budowlanych (np. poprzez działania PUP)? 

d) Czy, P. zdaniem, zrealizowane przez powiat inwestycje infrastrukturalne przyczyniły/ przyczyniają się 
do rozwoju sektora materiałów budowlanych? Które projekty w największym stopniu przyczyniają się 
do tego procesu? 

 
3) Jakie P. zdaniem korzyści odnosi powiat i jego mieszkańcy z faktu koncentracji na jego obszarze 

przedsiębiorstw z branży materiałów budowlanych, w tym ceramicznych? 
 
4) Jakie koszty P. zdaniem ponosi powiat i jego mieszkańcy z faktu koncentracji na jego obszarze 

przedsiębiorstw z branży materiałów budowlanych, w tym ceramicznych? 
 
5) Z jakimi konfliktami środowiskowymi spotkał się P. na swoim terenie w związku z prowadzoną działalnością 

sektora materiałów budowlanych? 
 
6) Jak P. ocenia zakres współpracy w sektorze materiałów budowlanych i jakie widzi perspektywy dla rozwoju 

powiązań sieciowych? 
 
7) Jakie działania P. zdaniem powinny zostać podjęte przez samorząd w kolejnych latach w zakresie 

inicjowania i rozwoju współpracy w sektorze materiałów budowlanych (platforma materiałów 
budowlanych)? 

II. Dyspozycje do wywiadu z przedstawicielami gmin z terenu powiatów opoczyńskiego  
i tomaszowskiego 

Pytanie na rozpoczęcie wywiadu: 
W jakim okresie powstała strategia rozwoju gminy? Jakie obszary gospodarki zostały wskazane w niej jako 
branże kluczowe? Jak jest postrzegany w strategii rozwoju gminy sektor materiałów budowlanych, a zwłaszcza 
firmy produkujące materiały budowlane? 
 
1) Jak P. ocenia stan rozwoju sektora materiałów budowlanych na terenie gminy? Czy jest on zadowalający? 
 
2) W jakim zakresie samorząd podejmuje działania wspierające rozwój tego sektora? 

a) Czy gmina prowadzi działania promocyjne dotyczące wsparcia sektora materiałów budowlanych? 
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b) Czy gmina stosuje wobec funkcjonujących firm i potencjalnych inwestorów ulgi podatkowe (np. 
obniżka podatku od nieruchomości)? 

c) Czy gmina organizuje/pomaga w organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje miejscowej ludności 
(również właścicieli firm) w zakresie wymagań rynku pracy sektora materiałów budowlanych? 

d) Czy gmina stosuje inne formy wsparcia przedsiębiorczości takie jak np. inkubator przedsiębiorczości, 
centrum wspierania biznesu, agencja rozwoju lokalnego, ośrodek doradczo-szkoleniowy, fundusz 
doręczeniowo-kredytowy. Czy w UG jest wyodrębniona jednostka ds. promocji i obsługi inwestorów 
zagranicznych? 

e) Czy gmina ma opracowaną strategię inwestycyjną na najbliższe 5 lat? Czy ma opracowany program 
pomocy dla małych firm? Czy ma opracowany program wspierania i promocji lokalnych produktów? 

 
3) Czy P. zdaniem inwestycje w infrastrukturę drogową i komunalną realizowane przez gminę uwzględniają 

potrzeby sektora materiałów budowlanych? Które projekty w największym stopniu przyczyniają się do 
wsparcia tego sektora?  

 
4) Jakie P. zdaniem korzyści odnosi gmina i jej mieszkańcy z faktu koncentracji w tym rejonie przedsiębiorstw 

z branży materiałów budowlanych, w tym ceramicznych? 
 
5) Jakie koszty P. zdaniem ponosi gmina i jej mieszkańcy z faktu koncentracji w tym rejonie przedsiębiorstw 

z branży materiałów budowlanych, w tym ceramicznych? 
 
6) Czy i z jakimi konfliktami środowiskowymi spotkał się P. na terenie swojej gminy w związku z prowadzoną 

działalnością sektora materiałów budowlanych? 
 
7) Jak P. ocenia zakres współpracy w sektorze materiałów budowlanych i jakie widzi perspektywy dla rozwoju 

powiązań sieciowych? 
 
8) Jakie działania P. zdaniem powinny zostać podjęte przez samorząd w kolejnych latach w zakresie 

inicjowania i rozwoju współpracy w sektorze materiałów budowlanych (platforma materiałów 
budowlanych)? 


