
 

 Poczuj miętę w Wieliczce 

Ocena realizacji Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy 
Wieliczka na lata 2015 - 2022 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wieliczka 2022 

 

 



 

Spis treści 

Spis treści ................................................................................................................................... 2 

Wprowadzenie .......................................................................................................................... 3 

Domena 1. Funkcjonalna gmina – wysoka jakość usług komunalnych, komunikacyjnych i 
administracyjnych. .................................................................................................................... 5 

Ocena stopnia realizacji Strategii – Domena 1. .................................................................... 6 

Ocena wskaźników monitoringowych określonych dla Domeny 1. .................................. 13 

Rekomendacje do wdrożenia w przyszłej Strategii ........................................................... 16 

Domena 2. Gmina rozwijająca swój kapitał społeczny. ........................................................ 18 

Ocena stopnia realizacji Strategii – Domena 2 .................................................................... 19 

Ocena wskaźników monitoringowych określonych dla Domeny 2. ................................. 27 

Rekomendacje do wdrożenia w przyszłej Strategii .......................................................... 30 

Domena 3. Zdrowa i sportowa Gmina Wieliczka. ................................................................. 32 

Ocena stopnia realizacji Strategii – Domena 3. .................................................................. 33 

Ocena wskaźników monitoringowych określonych dla Domeny 3. ................................. 37 

Rekomendacje do wdrożenia w przyszłej Strategii .......................................................... 39 

Domena 4. Wieliczka ku turystom i kuracjuszom. ................................................................ 41 

Ocena stopnia realizacji Strategii – Domena 4. ................................................................. 42 

Ocena wskaźników monitoringowych określonych dla Domeny 4. ................................. 46 

Rekomendacje do wdrożenia w przyszłej Strategii .......................................................... 48 

Domena 5. Wieliczka dobra miejsce na biznes. .................................................................... 50 

Ocena stopnia realizacji Strategii – Domena 5. ................................................................... 51 

Ocena wskaźników monitoringowych określonych dla Domeny 5. ................................. 54 

Rekomendacje do wdrożenia w przyszłej Strategii .......................................................... 55 

 



Wprowadzenie 

W 2015 roku gmina Wieliczka przyjęła dokument Strategii Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2015 -
2022, który wytyczał główne kierunki rozwoju gminy na kolejne lata. W ramach Strategii 
określonych zostało pięć podstawowych domen rozwojowych gminy, tj. obszarów prowadzenia 
polityki rozwoju: 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2015 -2022 

 

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022 skuteczność 
realizacji Strategii jest monitorowana. Efektem tych działań jest raport w formie dokumentu 
podsumowujący realizację i ewaluację obecnej strategii. Raport powstał w celu oceny stopnia 
realizacji celów i zadań zapisanych w Strategii do roku 2021 oraz wypracowania rekomendacji dla 
przyszłej strategii.  
Niniejszy raport stanowi zatem podsumowanie realizacji działań prowadzonych przez gminę 
Wieliczka w ramach Strategii Rozwoju Gminy Wieliczka w  latach 2015 - 2021. Stopień wykonania 
Strategii został poddany ocenie w dwóch wymiarach:  

 Realizacja zadań zapisanych w Strategii; 
 Osiągnięcie wartości wskaźników monitorujących realizację Strategii.   

 
Przeprowadzona analiza wykonana została w oparciu o dane gromadzone przez komórki UMiG w 
Wieliczce i jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań, w ramach tzw. kart 
monitorujących. Dodatkowo informację uzupełniono o dane pozyskane z Raportów o Stanie 
Gminy za lata 2018 – 2021. Wartości wskaźników do roku 2020 zostały przekazane przez 
odpowiedzenie komórki UMiG Wieliczka bądź też uzyskane z otwartych źródeł danych takich jak: 



BDL GUS, OKE Kraków. Ponadto do rekomendacji włączono głos mieszkańców, którzy mieli 
okazję zgłaszać potrzeby rozwojowe gminy z ankietach przeprowadzonych w 2021 roku w ramach 
konsultacji społecznych oraz głos lokalnych ekspertów, którzy mieli okazję przedstawić swoje 
stanowisko na spotkaniu warsztatowym. 

 

Struktura dokumentu:  
 
Konstrukcja Raportu odpowiada logice Strategii Gminy Wieliczka i jest podzielona na 5 
rozdziałów, odpowiadających 5 domenom strategicznego rozwoju Gminy Wieliczka.  
Każdy z rozdziałów zawiera tabelaryczne zestawienie celów i zadań zaplanowanych do realizacji 
w ramach danej domeny (w podziale na cele strategiczne i operacyjne) wraz z opisem stopnia ich 
realizacji, a także ocenę osiągniętych wskaźników monitorowania. Przedstawione dane 
wskaźnikowe obejmują okres do roku 2020, natomiast stopień realizacji zadań i celów opisanych 
w części poszczególnych domen dotyczy również roku 2021.   Zwieńczeniem każdego rozdziału są 
rekomendacje, w których przedstawione zostały główne wyzwania rozwojowe, jakie stoją przed 
gminą Wieliczka w najbliższych latach wraz ze wskazaniem celów, które powinny być 
kontynuowane.  

 

W ramach raportu użyto następujących oznaczeń:  
 

Legenda (wskaźniki) Legenda (stopień realizacji zadań) 

 
Trend wzrostowy  Zadanie zrealizowane 

 
Trend spadkowy  

Zadanie w trakcie 
realizacji/częściowo 
zrealizowane 

 
Trend horyzontalny  Zadanie 

niezrealizowane 

 
Brak stabilnego trendu 



 

Domena 1. Funkcjonalna gmina – wysoka jakość usług komunalnych, komunikacyjnych i 
administracyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domena 1. Funkcjonalna gmina – wysoka jakość usług 
komunalnych, komunikacyjnych i administracyjnych

Zapewnienie powszechnej 
dostępności usług 

komunalnych dla mieszkańców  
miasta i gminy Wieliczka

Rozbudowa infrastruktury 
wodociągowej oraz dalsza 

budowa niezależnego systemu 
pozyskiwania źródeł  wody w 

Gminie Wieliczka

Systematyczna rozbudowa 
infrastruktury kanalizacyjnej na 

terenie miasta i gminy Wieliczka.   

Redukcja zanieczyszczeń 
powietrza, ograniczenie niskiej 

emisji i wspieranie 
energooszczędności. 

Racjonalna gospodarka 
odpadami komunalnymi w 

Gminie Wieliczka.

Podniesienie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego oraz 

wynikającego z układu 
geologicznego podłoża 
(osuwiska naturalne).

Podniesienie dostępności 
transportowo -

komunikacyjnej Gminy 
Wieliczka

Dostosowanie systemu 
transportu publicznego do 

potrzeb mieszkańców Gminy 
Wieliczka.

Zwiększenie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i pieszego w 

obrębie całej Gminy oraz 
poprawa połączeń drogowych.

Usprawnienie połączeń 
komunikacyjnych z Krakowem i 

Krakowskim Obszarem 
Metropolitarnym.

Podnoszenie jakości usług 
administracyjnych – przyjazny i 

sprawny urząd

Zwiększenie  dostępności do 
usług świadczonych  przez 
Urząd Miasta i Gminy  oraz 

jego jednostki organizacyjne.

Rozwój usług e-administracji 
dla mieszkańców Gminy 

Wieliczka.

Wzmocnienie dialogu z 
mieszkańcami Gminy.



 

Ocena stopnia realizacji Strategii – Domena 1. 
 
Cel strategiczny I: Zapewnienie powszechnej dostępności usług komunalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka 
 

Nazwa celu operacyjnego/zadania stopień 
zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 1.1. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz dalsza budowa niezależnego systemu pozyskiwania źródeł wody w Gminie Wieliczka. 

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami 
wody (m.in.: Bogucice  Węgrzce Wielkie). 

 

Zadanie w trakcie realizacji - trwają prace związane z budową Zakładu Uzdatniania 
Wody podziemnej w Wieliczka-Bogucice o wydajności do 360 m3/h (w ramach 
projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV"). Zakończenie projektu 
planowane jest na czerwiec 2023 r. 

Budowa i przebudowa sieci wodociągowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. 

  

Zadanie jest realizowane na bieżąco i obejmuje przeprowadzenie szeregu zadań 
inwestycyjnych dotyczących rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowych na 
terenie miasta oraz w poszczególnych sołectwach gminy, w tym także realizację 
zadań ujętych w Wieloletnim Planie Rozwoju i ModernizacjiUrządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych ZGK w Wieliczce na lata 2018-2021 oraz w ramach 
projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV"(przykładowe inwestycje 
wskazane zostały w Raportach o stanie Gminy w latach 2018, 2019, 2020, 2021) oraz 
kartach monitorowania strategii . 

Rozbudowa i przebudowa infrastruktury 
wodociągowej na rzecz podniesienia jakości usług w 
zakresie zaopatrzenia w wodę w odniesieniu do 
jakości wody i jakości przesyłu. 

  

Zadanie jest realizowane na bieżąco i obejmuje przeprowadzenie szeregu zadań 
inwestycyjnych dotyczących rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowych na 
terenie miasta oraz w poszczególnych sołectwach gminy, w tym także realizację 
zadań ujętych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych ZGK w Wieliczce na lata 2018-2021 oraz w ramach 
projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV"(przykładowe inwestycje 
wskazane zostały w Raportach o stanie Gminy w latach 2018, 2019, 2020,2021) oraz 
kartach monitorowania strategii. 

Cel operacyjny 1.2.  Systematyczna rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Wieliczka.  



 

Budowa, przebudowa i rozbudowa zbiorczego 
systemu kanalizacji na terenie miasta i gminy 
Wieliczka;   

Zadanie w trakcie realizacji – projekt „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap 
IV". Całościowo projekt przewiduje wybudowanie kanalizacji sanitarnej – 98,74 km, 
sieci wodociągowej – 8,3 km, kanalizacji deszczowej – 1,85 km oraz budowę zakładu 
uzdatniania wody.  
W odniesieniu do infrastruktury kanalizacyjnej wybudowana zostanie sieć kanalizacji 
sanitarnej wraz z 31 przepompowniami ścieków w miejscowościach: Czarnochowice, 
Golkowice, Grabówki, Koźmice Wielkie, Lednica Górna, Mietniów, Pawlikowice, 
Podstolice, Siercza, Sułków Sygneczów, Wieliczka, Węgrzce Wielkie, Zabawa. 
Zakończenie projektu planowane jest na 2023 r. (zakres wykonanych inwestycji 
wskazany został w Raportach o stanie Gminy w latach 2018, 2019, 2020,2021) oraz 
kartach monitorowania strategii. 

Budowa oczyszczalni ścieków przydomowych i 
zbiorczych na obszarach nieobjętych systemem 
kanalizacji sanitarnej.   

Zadanie realizowane w trybie ciągłym w ramach prowadzonych inwestycji 
prywatnych. 

Budowa, przebudowa i rozbudowa kanalizacji 
deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.   

Zadanie w trakcie realizacji -  w ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie 
Wieliczka – etap IV" planowane jest wybudowanie kanalizacji deszczowej - 1,85 km. 

Cel operacyjny 1.3. Redukcja zanieczyszczeń powietrza, ograniczenie niskiej emisji i wspieranie energooszczędności.  

Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej.   

W ramach projektów "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap 
I" oraz "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II"  pracami 
objęto łącznie 10 budynków: Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Limanowskiego 32 w 
Wieliczce; Szkoły Podstawowej w Grabiu; Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce, OSP 
w Raciborsku, w Zabawie, w Chorągwicy, w Gołkowicach; MGOPS w Wieliczce; SP w 
Golkowicach; SP w Sygneczowie. 

Poprawa efektywności energetycznej systemów 
oświetlenia ulicznego.   

Zadanie realizowane w ramach prowadzonych inwestycji w zakresie infrastruktury 
drogowej i pieszej.Sukcesywna wymiana oraz dobudowa oświetlenia ulicznego 
ledowego w ciągach dróg i ulic na terenie miasta i gminy Wieliczka w ilości ok 300szt. 

Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych 
źródeł energii na terenie Gminy Wieliczka.   

Zadanie w trakcie realizacji - w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej 
energii Małopolski” (projekt partnerski – 35 gmin, Lider projektu: Stowarzyszenie 
Zielony Pierścień Tarnowa). Projekt zakłada montaż 240 szt. instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Zakończenie projektu zaplanowano na 
2021 /2022.  



 

Realizacja programów wspierających ograniczanie 
niskiej emisji.   

Zadanie jest realizowane na bieżąco (2017 - 2020 wymieniono 899 szt. 
nieekologicznych kotłów i pieców) - projekt „Wymiany kotłów i pieców w 
indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka”;   zadanie 
„Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieliczka- etap II” 
w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa 
małopolskiego”, promowanie programu "Czyste powietrze", realizacja projektu  
„Organizacja Transportu Metropolitalnego Gminy Wieliczka poprzez zakup 
niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej”. 

Cel operacyjny 1.4. Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Wieliczka. 

Budowa i rozbudowa Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy.   

Zadanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Budowa PSZOK w gminie Wieliczka” 
(2020-2021) 

Realizacja programów na rzecz kształtowania 
świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy.   

Zadanie realizowane w trybie ciągłym – m.in. realizacja projektu EKO TEAM -  
promowanie i wsparcie dla mieszkańców przez Ekodoradców; organizacja  
„Wielickiego Ekopikniku”, konkursy dotyczące tematyki ekologii (np. Rodzinny 
Konkurs Ekologiczny, Konkursy Ekologiczne w szkołach i przedszkolach), 
uruchomienie i prowadzenie strony internetowej „Wieliczka w zdrowej atmosferze”. 

Cel operacyjny 1.5. Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz wynikającego z układu geologicznego podłoża (osuwiska naturalne). 

Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy. 
 

Zadanie niezrealizowane.  

Rozbudowa i poprawa standardów infrastruktury 
przeciwpowodziowej. 

 

Zadanie jest realizowane na bieżąco -  m.in. „Odprowadzenie wód deszczowych i 
podskórnych z terenu wokół sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
Podstolicach”; zarurowanie cieku wodnego w Śledziejowicach na długości prawie 199 
metrów 

Zakup dla jednostek służb publicznych wyposażenia i 
sprzętów wykorzystywanych do działań 
przeciwpowodziowych. 

 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym (inwestycje realizowane w każdym roku) m.in. 
uzupełnienia stanów magazynu przeciwpowodziowego poprzez zakup worków, 
zakup dla jednostek OSP wyposażenia i sprzętu wykorzystywanego do działań 
przeciwpowodziowych, remont sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP a 
wykorzystywanego do działań przeciwpowodziowych. 

Prowadzenie monitoringu osuwisk na terenie Gminy. 
 

Stały monitoring osuwiska w Podstolicach, realizacja zadania „Likwidacja zagrożenia 
dla zlokalizowanej na stoku 58 osuwiska zabudowy w Podstolicach” 



 

Zabezpieczenie infrastruktury drogowej przed 
skutkami osuwisk. 

 

Zadanie jest realizowane na bieżąco. 

 
Cel strategiczny II. Podniesienie dostępności transportowo-komunikacyjnej Gminy Wieliczka 
 

Nazwa celu operacyjnego/zadania Stopień 
zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 2.1: Dostosowanie systemu transportu publicznego do potrzeb mieszkańców Gminy Wieliczka. 

Wprowadzenie nowych linii autobusowych oraz 
wydłużenie tras i zwiększenie częstotliwości 
przejazdów zbiorową komunikacją publiczną.   

Zadanie realizowane na bieżąco - stale rozwijana siatka połączeń autobusowych: 
- 13 linii aglomeracyjnych (m.in. od 2018-  uruchomienie linii nr 264 na trasie Mały 
Płaszów-GrabieKościół, linii 274 Podgórze SKA – Trąbki, linie nocne), zwiększenie 
częstotliwość kursowania linii 304; 
- 4 Autobusowe Linie Dowozowe (ALD) – R1, B1,D1, S1,  
- 8 linii autobusowych obsługiwanych przez WST sp. z o.o. - J1, W1, Z1, B2, G1, G3, R2, 
D2. 

Współudział gminy w funkcjonowaniu 
zintegrowanego biletu aglomeracyjnego. 

 

Zadanie niezrealizowane.  

Prowadzenie działań lobbingowych na rzecz 
poprawy standardów usług transportu zbiorowego 
świadczonych na terenie Gminy.   

Zadanie realizowane na bieżąco, współpraca Zarządem Transportu Publicznego w 
Krakowie (Gmina Kraków),  Spółką „Koleje Małopolskie”  sp. z o .o. (Województwo 
Małopolskie)  

Cel operacyjny 2.2: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w obrębie całej Gminy oraz poprawa połączeń drogowych. 

Budowa, przebudowa, rozbudowa skrzyżowań, 
rond, węzłów znajdujących się na terenie gminy 
Wieliczka, obejść miasta i miejscowości w tym ich 
połączeń z sieciami dróg wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz wyposażenie obiektów 
inżynieryjnych. 

 Zadanie realizowane w trybie ciągłym, szczegółowy zakres wykonanych inwestycji 
wskazany został w Raportach o stanie Gminy w latach 2018, 2019, 2020,2021 oraz 
kartach monitorowania strategii.  



 

Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg znajdujących 
się na terenie gminy Wieliczka wraz z infrastrukturą 
drogową (m.in. chodniki, sygnalizacja świetlna, 
przejścia dla pieszych itp.). 

 Zadanie realizowane w trybie ciągłym, szczegółowy zakres wykonanych inwestycji 
wskazany został w Raportach o stanie Gminy w latach 2018, 2019, 2020,2021 oraz 
kartach monitorowania strategii.  

Budowa, rozbudowa i remont oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy Wieliczka. 

 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym, szczegółowy zakres wykonanych inwestycji 
wskazany został w Raportach o stanie Gminy w latach 2018, 2019 i 2020 

Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych 
odseparowanych od ruchu kołowego. 

 

Zadanie zrealizowane – przykładowe inwestycje: ciąg pieszo-rowerowy w m. 
Pawlikowice/Koźmice Małe w ciągu DW 964 oraz DW 94, ciągi pieszo-rowerowe w 
ramach projektu dotyczącego budowy i przebudowy dróg lokalnych zapewniających 
bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka i in. 

Oznakowanie ulic (nadanie nazw) w miejscowościach 
na terenie Gminy Wieliczka. 

 

Zadanie niezrealizowane ze względu na związane z tym zbyt duże koszty społeczne 
dla mieszkańców.  

Cel operacyjny 2.3: Usprawnienie połączeń komunikacyjnych z Krakowem i Krakowskim Obszarem Metropolitarnym. 

Włączenie się w działania na rzecz dalszego 
rozszerzenia transportu aglomeracyjnego w 
Wieliczce. 

 Zadanie realizowane na bieżąco - stale rozwijana siatka połączeń autobusowych w 
ramach komunikacji aglomeracyjne -  nowe linie autobusowe w kierunku do/z 
Krakowa, przedłużenie linii (np. 214),  zwiększenie częstotliwość linii  (np. 234, 304). 

Budowa parkingów w formule park&ride na terenie 
Gminy Wieliczka. 

 

Zadanie zrealizowane – wybudowane P&R w Byszycach, Janowicach, w Węgrzcach 
Wielkich i Kokotowie (184 miejsca)   

Budowa połączeń z Krakowem oraz w obrębie KOM 
zgodnie z zapisami zawartymi w Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 
Krakowskiego Obszaru  Funkcjonalnego. 

 

Zadanie zrealizowane  (nowe połączenie ul. Śliwiaka na Rybitwach z Brzegami oraz 
plany na kolejne połączenia związane z opracowywanym przez Gminę Kraków PFU 
projektu wydłużenia linii tramwajowej do Wieliczki  z uwzględnieniem pętli i P&R na 
terenie gminy Wieliczka. 

Podejmowanie działań lobbingowych na rzecz 
budowy zjazdu z autostrady A4. 

 

Zadanie niezrealizowane, powstały w 2020 roku nowy zjazd w Podłężu  (tzw. Węzłem 
Niepołomice) służy także mieszkańcom Gminy Wieliczka. 

Podejmowanie działań służących wybudowaniu 
bezkolizyjnego wyjazdu w Wieliczki w stronę 
Krakowa.   

Zadanie zrealizowane -  zaakceptowana przez GDDKiA koncepcja przebudowy węzła 
drogowego. Podpisane porozumienie dot. ustalenia zasad przygotowania, realizacji i 
finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła drogowego w Wieliczce w 
ciągu DK94” dla którego Gmina Wieliczka jest inicjatorem. 

 
 



 

Cel strategiczny III: Podnoszenie jakości usług administracyjnych – przyjazny i sprawny urząd 
 

Nazwa celu operacyjnego/zadania Stopień 
zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 3.1. Zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy oraz jego jednostki organizacyjne. 

Rozwój nowoczesnego magistratu pozwalającego na 
skoncentrowanie usług administracyjnych oraz 
dostosowanie infrastruktury urzędu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

 

Zadanie zrealizowane – rozwój usług e-administracja, modernizacja Urzędu Miasta i 
Gminy przy ul. Limanowskiego 32 w Wieliczce, realizacja zadania dotyczącego 
uruchomienia nowego punktu obsługi mieszkańca na Placu Kościuszki (parterowy 
budynek, planowane uruchomienie 2022 r./2023 r.) 

Reorganizacja funkcjonowania placówek 
administracyjnych – uelastycznienie ich czasu pracy 
względem potrzeb pracujących mieszkańców.   

Zadanie niezrealizowane, istotnym ograniczeniem była sytuacja pandemiczna oraz 
dynamiczny rozwój e-administracji, który pozwala na bardziej elastyczną obsługę 
mieszkańców. 

Cel operacyjny 3.2. Rozwój usług e-administracji dla mieszkańców Gminy Wieliczka. 

Przystosowanie infrastruktury i narzędzi do obsługi 
administracyjnej mieszkańców.   

Zadanie zrealizowane  - projekt pn.: „Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu 
dokumentów wraz z integracją z systemami dziedzinowymi Urzędu Miasta i Gminy 
oraz rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce”; rozbudowano 
portal eUrząd, uruchomiono punkt potwierdzania profili zaufanych, wdrożenie 
systemu eSesja do transmisji sesji Rady Miejskiej w Wieliczce.  

Wdrożenie kolejnych procedur świadczenia usług w 
oparciu o e-administrację. 

 

Zadanie zrealizowane – dostępne usługi realizowane w oparciu o e-administrację: 
e-Usługa w zakresie udostępnienia informacji i komunikacji ogólnej z mieszkańcami 
gminy; Informacja o stanie sprawy i korespondencji;  e-Usługa OPŁATY LOKALNE (3 e-
usługi); e-Usługa GOSPODARKA ODPADAMI; e-Usługa PODATKI LOKALNE (3 e-
usługi). 

Prowadzenie wsparcia informacyjno-technicznego 
oraz działań edukacyjnych dla urzędników i 
mieszkańców gminy pod kątem przygotowania do 
korzystania 

  
Zadanie niezrealizowane. 



 

Cel operacyjny 3.3. Wzmocnienie dialogu z mieszkańcami Gminy. 

Przeprowadzanie panelowych badań jakości 
świadczonych usług administracyjnych. 

 

Zadanie niezrealizowane.  

Opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie 
procedur konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Wieliczka. 

 Zadanie zrealizowane –przyjęta i obowiązująca Uchwała nr X/116/2019 Rady Miejskiej 
w Wieliczce z dn. 30.07.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wieliczka. 

Prowadzenie konsultacji społecznych w obszarach i 
zagadnieniach ważnych dla rozwoju gminy. 

 

Zadanie realizowane na bieżąco – przeprowadzane co roku konsultacje społeczne 
dotyczące uzgadnianych programów, strategii czy planów rozwoju (np. program 
współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego; Gminnego Programu Rewitalizacji; 
Plan Transportowy i Plan Mobilności; Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych; Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie i in.)  

Wdrożenie corocznego mechanizmu budżetu 
obywatelskiego. 

 

Zadanie realizowane na bieżąco –Budżet Obywatelski uruchamiany jest co roku 



 

Ocena wskaźników monitoringowych określonych dla Domeny 1. 
 

Nazwa wskaźnika J.p. Źródło 
2015                            
(rok 

bazowy) 
2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana1 Trend 

Cel strategiczny I. Zapewnienie powszechnej dostępności usług komunalnych dla mieszkańców miasta i gminy Wieliczka. 

Odsetek mieszkańców 
korzystających z instalacji w ogóle 
ludności (wodociąg) 

% BDL GUS 91,1 91,4 91,8 90,8 91,2 91,6 1% 

 

Odsetek mieszkańców 
korzystających z instalacji w ogóle 
ludności (kanalizacja) 

% BDL GUS 45,1 50,4 52,9 51,3 52,5 53 18% 

 

Odsetek mieszkańców 
korzystających z instalacji w ogóle 
ludności ( gaz) 

% BDL GUS 83,3 83,6 83,9 85,4 85,5 87,8 5% 

 

Nakłady przeznaczone w danym 
roku na inwestycje i projekty 
związane z likwidacją niskiej emisji 

zł UMiG 
Wieliczka 0 0 842.008,49 5.323.098,6

9 6.734.316,06 5.727.887,91 580% 

 

Cel strategiczny II. Podniesienie dostępności transportowo-komunikacyjnej Gminy Wieliczka. 

Ilość handlowych wozokilometrów 
w relacji Wieliczka - Kraków 

wk
m 

UMiG 
Wieliczka / 
MPK  

Bd. Bd. 929.602,19 Bd. Bd. 1.244.852,12 33,91% 

 

                                                         
1 Zmiana osiągnięta dla 2020 r. w porównaniu z rokiem bazowym lub najwcześniejszym pomiarem (w %). 
 



 

Ilość handlowych wozokilometrów 
w relacji Wieliczka – sołectwa 

wk
m 

UMiG 
Wieliczka / 
WST 

Bd. Bd. 232.108,5 813.990,032 Bd. 1.252.845,78 439,77% 

 
Liczba dostępnych miejsc na 
parkingach typu P&R szt. UMiG 

Wieliczka Bd. Bd. Bd. 184 Bd. Bd. Bd. Bd. 

Cel strategiczny III. Podnoszenie jakości usług administracyjnych – przyjazny i sprawny urząd. 

Liczba usług administracyjnych 
możliwych do zrealizowania drogą 
elektroniczną (e-administracja) 

szt. UMiG 
Wieliczka  1 1 9 9 9 9 800% 

 

Liczba środków przekazanych w 
danym roku budżetowym do 
dystrybucji w ramach budżetu 
partycypacyjnego  

zł UMiG 
Wieliczka 0,00 1.481.500,0

0 593.250,00 0,00 1.748.685,50 1.483.325,24 0,12% 

 

Liczba konsultacji społecznych 
przeprowadzonych w ciągu roku szt. UMiG 

Wieliczka 1 3 2 1 5 3 200,00% 

 

Całościowa ocena charakteru zmian w ramach domeny:  

 
 

 

 



 

Całościowa ocena charakteru zmian jakie obrazują wskaźniki monitoringowe określone dla 
Domeny 1 jest pozytywna. Wśród wskaźników monitoringowych większość wykazała na 
przestrzeni lat 2015 – 2020 korzystny trend wzrostowy. W ramach celu strategicznego 1 wszystkie 
wskaźniki sygnalizują pozytywne zmiany zachodzące w ramach monitorowanego celu. Istotnie 
wzrosła liczba mieszkańców miasta i gminy korzystających z kanalizacji (wzrost o 18%), w zakresie 
dostępu do sieci gazowej było to 5%, natomiast najmniejsza zmiana dotyczyła dostępu do sieci 
wodociągowej (1%) i tu obserwujemy trend horyzontalny. W tym przypadku należy jednak 
zauważyć, że gmina jest prawie w całości zwodociągowana (92% mieszkańców ma dostęp do 
sieci), a niewielkie wahania wskaźnika związane są także ze zmieniającą się liczbą mieszkańców. 
Największy wzrost odnotowano monitorując nakłady przeznaczone w danym roku na inwestycje i 
projekty związane z likwidacją niskiej emisji. Podczas gdy w latach 2015 i 2016 r. nie wykazano tego 
typu nakładów, w roku 2020 przekroczyły one wartość 5,7 mln zł.  

W ramach celu strategicznego 2 sytuacja dotycząca monitorowanych wskaźników jest dobra. 
Wskaźniki dotyczące ilości handlowych wozokilometrów w relacji Wieliczka – Kraków oraz w 
relacji Wieliczka – sołectwa odnotowały w 2020 r. (w stosunku do roku 2017) wzrost. Jest to efekt 
stale rozwijanej i dostosowywanej sieci połączeń komunikacyjnych po terenie gminy 
uwzględniającej potrzeby mieszkańców, ale również odpowiadające na efekt rozwoju miasta i 
terenów wiejskich gminy. 

Ocena wskaźników monitorujących realizację celu strategicznego 3 również jest pozytywna. W 
tym przypadku wszystkie wskaźniki w latach 2015 – 2020 odnotowały wzrost. Znacząco wzrosła 
liczba usług administracyjnych możliwych do zrealizowania drogą elektroniczną, co było m.in. 
powodowane koniecznością szybkiego dostosowania pracy samorządu gminnego do 
uwarunkowań pandemii COVID-19.W stosunku do roku bazowego wzrosła także wartość 
wskaźnika pn. Liczba konsultacji społecznych przeprowadzonych w ciągu roku, jednak analizując 
przyjmowane przez niego wartości w poszczególnych latach nie można zaobserwować stabilnego 
trendu. Należy jednak zwrócić uwagę, że liczba prowadzonych konsultacji uzależniona jest od 
liczby tematów które tymże podlegają, a ta jest zmienna i zależy od polityki strategicznej i 
inwestycyjnej dla danego roku. Tym samym również zmianę w ramach tego wskaźnika należy 
ocenić pozytywnie. W okresie monitoringowym uruchomiono także budżet obywatelski i 
przeznaczane na niego środki utrzymują się na stabilnym poziomie ok.1,5 mln zł (z wyjątkiem roku 
2017).  

Rekomendacje wynikające z monitoringu wskaźników dla domeny: 
− Konieczność kontynuacji działań związanych z dostępem do sieci kanalizacyjnej na terenie 

gminy. 
− Określenie maksymalnego, możliwego do osiągnięcia poziomu dla wskaźnika 

zwodociągowania i zgazyfikowania gminy. 
− Kontynuacja działań ukierunkowanych na podniesienie dostępności transportowo-

komunikacyjnej Gminy Wieliczka. Uwzględnienie w tym obszarze również wskaźnika/ów 
dotyczących jakości i dostępności infrastruktury drogowej w gminie. 

− Kontynuacja lokalnego, corocznego budżetu obywatelskiego. 
 

 

 



 

Rekomendacje do wdrożenia w przyszłej Strategii 
 

Wyniki badań ankietowych z mieszkańcami:  
− Według mieszkańców najistotniejszym tematem w zakresie ochrony powietrza jest 

kwestia wymiany palenisk w domach. Ankietowani przyznali, że konieczne są dalsze 
zintensyfikowane działania w tym zakresie (dofinansowania, kontrole). Część 
mieszkańców wskazywało na prowadzenie działań bardziej stanowcze tj. wprowadzenie 
całkowitego zakaz palenia w piecach na paliwa stałe.  

− Mieszkańcy niemal wszystkich miejscowości w gminie wskazywali, że istnieje potrzeba 
ciągłej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie, a także zwrócenie uwagi na sieć 
wodociągową, w tym problem słabego ciśnienia oraz konieczność poprawy  jakości 
wody). 

− W przeprowadzonych badaniach ankietowych mieszkańcy zwracali także uwagę na 
konieczność rozwoju infrastruktury pieszej, która pozwoli na poprawę bezpieczeństwa w 
gminie. Wiele z postulowanych odcinków chodników wymagających budowy była 
związana z zapewnieniem podstawowego bezpieczeństwa dla dzieci w drodze do szkoły 
czy przedszkola, ale także zapewniające możliwość dojścia do kluczowych instytucji / 
terenów na obszarze gminy, jak kościoły, sklepy, tereny rekreacyjne czy inne.  

− W ankietach zwrócono uwagę również na potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań dla 
sieci drogowej, która zaczyna być niewydolna. Zauważany jest znaczny przyrost liczby 
mieszkańców (ciągła budowy nowych osiedli), co wzmaga ruch samochodowy.  

− Ankietowani postulowali również rozwój sieci dróg i ścieżek rowerowych, w tym budowę 
bezpiecznego połączenia rowerowego z Krakowem.  

− Mieszkańcy w swoich wypowiedziach stawiali także na rozwój komunikacji publicznej w 
gminie, w tym wprowadzenie nowych linii autobusowych czy zwiększenie częstotliwości 
kursowania tych już istniejących (w tym kursowanie w weekendy i święta, zwiększona 
liczba autobusów w godzinach wieczornych/nocnych czy lepsze dopasowanie do potrzeb 
mieszkańców tj. zmiany w pracy, dopasowanie do godzin działania szkół). 

 

Wnioski: 
− Kontynuacja działań związanych z infrastrukturą komunalną – w szczególności 

kanalizacyjną i gospodarką odpadami oraz działań ukierunkowanych na bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe. Koniecznym jest rozwój i dostosowywanie infrastruktury 
komunalnej do potrzeb mieszkańców, z uwzględnieniem osób napływających na teren 
miasta i gminy, nowych obszarów mieszkaniowych – m.in. modernizacja infrastruktury 
kanalizacyjnej, która staje się niedrożna i niewystarczająca w kontekście zwiększonej 
rosnącej populacji gminy. 

− Dalsza poprawa dostępności transportowo – komunikacyjnej gminy – poprawa połączeń 
drogowych, bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu oraz efektywny system 
transportu publicznego. W ramach tego obszaru niezbędne jest wypracowanie  
i wprowadzenie zrównoważonej polityki parkingowej w mieście. 

− Jako cele operacyjne wymagające kontynuacji w kolejnym okresie strategicznym 
wskazano następujące:  



 

 1.3. Redukcja zanieczyszczeń powietrza, ograniczenie niskiej emisji i wspieranie 
energooszczędności;  

 1.4. Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Wieliczka;  
 1.5. Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz wynikającego z 

układu geologicznego podłoża (osuwiska naturalne);  
 2.1. Dostosowanie systemu transportu publicznego do potrzeb mieszkańców 

Gminy Wieliczka;  
 2.2. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w obrębie całej 

Gminy oraz poprawa połączeń drogowych.  
 



 

Domena 2. Gmina rozwijająca swój kapitał społeczny. 

 

Domena 2. Gmina rozwijająca swój kapitał 
społeczny

Tworzenie funkcjonalnego 
systemu świadczenia wysokiej 
jakości usług edukacyjnych w 

Gminie Wieliczka.

Zapewnienie optymalnej 
organizacji i sieci placówek 

edukacyjnych.

Rozwój oferty edukacyjnej i 
kulturalnej w oparciu o 

istniejącą bazę edukacyjną.

Zorganizowanie kompleksowej 
opieki nad dziećmi w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. 

Poszerzanie oferty 
kulturalnej oraz możliwości 
rozwijania zainteresowań.

Rozwój i dostosowanie 
infrastruktury dla potrzeb 

oferty kulturalnej.

Realizacja projektów i 
programów wspierających 

zainteresowania i pasje 
mieszkańców.

Minimalizowanie społecznych 
kontrastów związanych z 

zagrożeniem wykluczeniem 
społecznym.

Wspieranie aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem, 
osób niepełnosprawnych i  

rodzin z dziećmi. 

Stworzenie systemu opieki i 
aktywizacji społecznej osób 

starszych.

Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie oraz uzależnieniom i ich 

skutkom.

Zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych w Gminie 

Wieliczka.

Tworzenie warunków dla 
budowania aktywnej i 
obywatelskiej postawy 
mieszkańców Gminy .

Zapewnienie warunków 
wsparcia dla inicjatyw 

obywatelskich. 

Wzmocnienie poczucia 
tożsamości kulturowej 

mieszkańców Gminy 
Wieliczka oraz dbałość o 

więzi lokalne.



 

Ocena stopnia realizacji Strategii – Domena 2 
 

Cel strategiczny I: Tworzenie funkcjonalnego systemu świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w Gminie Wieliczka 
 

Nazwa celu operacyjnego/zadania Stopień 
zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 1.1.Zapewnienie optymalnej organizacji i sieci placówek edukacyjnych 

Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju edukacji 
 

Zadanie niezrealizowane - Nie opracowano odrębnej strategii oświatowej, natomiast  
opracowano analizy funkcjonowania szkół i przedszkoli. 

Utworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych 
 

Zadanie niezrealizowane - Na poziomie państwowym odstąpiono od obligatoryjnego 
przekształcenia szkół. 

Dalsza decentralizacja zarządzania gminnym 
systemem edukacji w oparciu o metodę bonu 
organizacyjnego.  

Zadanie realizowane w sposób ciągły.  

Rozbudowa, przebudowa i dostosowywanie 
infrastruktury szkolno-przedszkolnej do lokalnych 
potrzeb. 

 Działania podejmowane w zakresie rozbudowy sieci szkół prowadzonych przez 
gminę Wieliczka uwzględniają zarówno lokalne potrzeby jak i kontekst ustawowej 
zmiany ustroju szkolnego (przykładowe inwestycje: budowa sal gimnastycznych w 
Golkowicach, w Raciborsku, w Janowicach; budowa kompleksu sportowego przy 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Wieliczce; Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 2, 
przy SP w Mietniowie i SP w Janowicach; Rozbudowa SP nr 2 i nr 4 i SP w Mietniowie 
(część dydaktyczna i sportowa); rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sygneczowie o 
część dydaktyczną i salę sportową; budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Jedynaka w 
Wieliczce (w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2022 r.) (wykazy inwestycji 
wskazane zostały w Raportach o stanie Gminy w latach 2018, 2019, 2020, 2021) 

  



 

Cel operacyjny 1.2. Rozwój oferty edukacyjnej i kulturalnej w oparciu o istniejącą bazę edukacyjną 

Rozwijanie oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
w oparciu o nowoczesny Kampus Wielicki i Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjne „Solne Miasto” sp. z o.o. w 
Wieliczce. 

 Zadanie realizowane w trybie ciągłym. Poszerzanie oferty szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego realizuje Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego (w oparciu o Kampus Wielicki) oraz Fundacja Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego Wieliczka (w oparciu o  Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne „Solne 
Miasto” sp. z o.o. w Wieliczce).  

Uruchomienie szkoły muzycznej II stopnia w 
Wieliczce i połączenie w zespól szkół z działającą 
Szkołą Muzyczną I stopnia w Wieliczce. 

 

Zadanie zrealizowane - Zespół Szkół Muzycznych funkcjonuje od 1 września 2018 r.  
(I i II stopień) 

Uruchomienie oddziałów sportowych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę. 

 

Odstąpiono od realizacji zadania, ze względu na uruchomienie Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego, a oddziały sportowe działające przy gimnazjum w Wieliczce zakończyły 
funkcjonowanie wraz z ich likwidacją. 

Uruchomienie działalności przedszkola specjalnego 
na terenie Gminy. 

 Zadanie zrealizowane, uruchomiono funkcjonowanie oddziałów integracyjnych  
w samorządowych szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. Działają także 
niepubliczne jednostki wychowania przedszkolnego - Niepubliczny Specjalistyczny 
Punkt Przedszkolny "Teraz My"; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Tygrysek ED; 
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" z Oddziałami Specjalnymi  
i Integracyjnymi 

Realizacja programów edukacyjnych 
ukierunkowanych na rozwój talentów oraz 
wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. 

 Zadanie realizowane w trybie ciągłym – stały Program wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży im. Jana Pawła II, Pogotowie Naukowe, Wielickie 
Forum Liderów, realizacja programu „Kuźnia Wiedzy” (poszerzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych – pozaszkolnych prowadzonych metodami eksperymentu 
wykraczających poza podstawę programową), wolontariat wielicki i in. 

Rozwijanie oferty zajęć nauki języków obcych i 
artystycznych w szkołach gminnych. 

 Zadanie realizowane w trybie ciągłym – realizacja programów edukacyjnych 
ukierunkowanych na rozwój oferty zajęć nauki języków obcych i artystycznych  
w przedszkolach i szkołach gminnych odbywa się na bieżąco poprzez udział  
w projektach i programach grantowych (przykładowe działania: dodatkowe zajęcia z 
języka niemieckiego SP nr 1, 3 i w Koźmicach Wielkich, możliwość przystąpienia do 
egzaminu DSD, Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności Bilingual 
Future i in.) 



 

Wdrażanie i wykorzystywanie w procesie 
edukacyjnym nowoczesnych technologii 
informatyczno-komunikacyjnych i multimedialnych. 

 Zadanie zrealizowane – Gmina Wieliczka w latach 2017-2019 korzystała z Programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, w ramach którego 
doposażono placówki szkolne w m.in. tablice interaktywne, projektory, urządzenia do 
przekazywania dźwięków, monitory interaktywne. 

Nawiązanie stałej współpracy z uczelniami wyższymi 
w celu wprowadzania skutecznych i innowacyjnych 
metod nauczania w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina  

Zadanie niezrealizowane - nie nawiązano systemowej stałej współpracy z uczelniami 
wyższymi, natomiast szkoły współpracują z uczelniami wyższymi m.in. w organizacji 
praktyk studenckich oraz projektów edukacyjnych. 

Pogłębienie współpracy szkół i przedszkoli z 
instytucjami działającymi na terenie Gminy w 
obszarze kultury i sportu. 

 Zadanie realizowane w trybie ciągłym. Współpraca szkół i przedszkoli z instytucjami 
działającymi na terenie Gminy w obszarze kultury i sportu, w szczególności z 
Wielickim Centrum Kultury, Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto” sp. z 
o.o., organizacjami pozarządowymi, KGW, OSP i innymi,  prowadzona jest na bieżąco  
w codziennej działalności(Przykładowe projekty: „Projekt wspierania sportowego 
Dzieci i młodzieży szkolnej w siatkówce dziewcząt i koszykówce chłopców w 
Powiecie Wielickim”; „Program Kino Wielicka Mediateka dla Szkół”, Międzyszkolna 
Liga Debat Oksfordzkich w Wieliczce, Mały Mundial - Turniej Mini Piłki Nożnej 
Przedszkolaków i in.) 

Wspieranie rozwoju działania Wielickiego 
Uniwersytetu Dziecięcego, świetlic dla dzieci i 
młodzieży.   

Zadanie zrealizowane – uruchomiono nowe świetliceśrodowiskowe (m.in.  
w Mietniowie i Sygneczowie); stale rozwijana jest oferta świetlic i Uniwersytetu 
Dziecięcego. 

Wspieranie inicjatyw i działalności Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku i klubów seniora. 

 

Zadanie zrealizowane –m.in. stale funkcjonuje Stowarzyszenie Wielicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku; uruchomiono Poniedziałkowy Klub Seniora, Wakacyjny Klub Seniora 
prowadzone przez Mediatekę. 

Cel operacyjny 1.3. Zorganizowanie kompleksowej opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.  

Zapewnienie pełnej dostępności do usług 
przedszkolnych na terenie gminy.  

Zadanie zrealizowane. Stale rozwijana sieć placówek oferujących opiekę 
przedszkolną (m.in. utworzone Punkty Przedszkolne: os. Bogucice, Lednica Górna, 
Śledziejowice, Mała Wieś, Brzegi, Janowice) i zwiększana jest liczba dostępnych 
miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych.  Na rok szkolny 2021/2022 gmina 
dysponuje ok. 2 000 miejscami w jednostkach publicznych oraz ok. 1 700 miejscami w 
jednostkach niepublicznych. 



 

Wdrożenie w placówkach oświatowych formuły 
elastycznego czasu pracy świetlic szkolnych 
uwzględniającego potrzeby pracujących rodziców.  

Zadanie realizowane w sposób ciągły. We wszystkich gminnych szkołach 
podstawowych funkcjonują świetlice, których czas pracy dostosowany jest do 
potrzeb uczniów i ich rodziców. 

 
Cel strategiczny II: Poszerzanie oferty kulturalnej oraz możliwości rozwijania zainteresowań 
 

Nazwa celu operacyjnego/zadania Stopień 
zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój i dostosowanie infrastruktury dla potrzeb oferty kulturalnej. 

Budowa nowej Biblioteki Miejskiej z salą kinową i izbą 
regionalną oraz rozwój nowych funkcji biblioteki.  

Zadanie zrealizowane – w ramach zadania „Budowa Centrum Społeczno- 
Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce” - Wielickiej Mediateki 

Rozwój i poprawa infrastruktury filii bibliotecznych 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie 
Miasta i Gminy Wieliczka.  

Zadanie realizowane w trybie ciągłym – przykładowe projekty m.in. remont filii 
bibliotecznej na os. Krzyszkowice, w Koźmicach Wielkich, w Węgrzcach Wielkich, 
przeniesienie fili bibliotecznej w Raciborsku i Śledziejowicach do nowych lokali.  

Poprawa warunków lokalowych siedziby CKiT w 
Wieliczce oraz obiektów wykorzystywanych na cele 
kulturalne na terenie miasta i Gminy Wieliczka. 

 Zadanie realizowane w trybie ciągłym – przykładowe projekty m.in.  –wyodrębnienie 
w siedzibie CKiT nowej sali na próby zespołów oraz spotkania stowarzyszeń i grup 
nieformalnych; reorganizacja stanowisk pracy oraz przeprowadzenie prac 
porządkowych; odświeżenie głównych sal w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowie i 
Mietniowie itp. 

Budowa i rozbudowa sieci infrastruktury kulturalnej 
na terenie gminy.  

Zadanie zrealizowane – uruchomienie 2 świetlic wiejskich w Mietniowie i 
Sygneczowie; przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Ludowego w 
miejscowości Śledziejowice i in. 

Podejmowanie działań inwestycyjnych i 
konserwatorskich na rzecz ochrony dziedzictwa 
kulturowego w Gminie Wieliczka.  

Zadanie realizowane w trybie ciągłym – stały Program odnawiania kapliczek i krzyży 
przydrożnych,  odrestaurowanie budynku Stajni w ramach projektu dotyczącego 
budowy wielickiej Mediateki, realizacja gminnego programu ochrony zabytków. 

  



 

Cel operacyjny 2.2. Realizacja projektów i programów wspierających zainteresowania i pasje mieszkańców. 

Realizacja programów aktywizujących różne grupy 
mieszkańców. 

 Zadanie realizowane w trybie ciągłym - w oparciu o coroczny program zajęć, 
projektów, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i 
społecznychrealizowany przez Wielickie Centrum Kultury, Wielicką Mediatekę, 
Centrum Kultury i Turystyki wraz z ofertą świetlic wiejskich, Centrum Edukacyjno-
Rekreacyjne „Solne Miasto sp. z o.o.” (przykłady wydarzeń i programów wskazane 
zostały w Raportach o stanie Gminy w latach 2018, 2019, 2020, 2021) oraz kartach 
monitoringu strategii. 

Opracowanie i wdrożenie Wielickiego Programu 
„Uczenia się przez całe życie”. 

 

Zadanie niezrealizowane. W ramach realizowanych programów i projektów znajdują 
się działania wpisujące się w idę Life Long Learning, ale nie zostały one ujęte w jeden 
całościowy gminny program. 

Poszerzenie programu „Karta dużej rodziny (3+)”. 
 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym –w 2020 r. partnerami Wielickiej Karty Dużej 
Rodziny było19 firm i instytucji z terenu Gminy Wieliczka. 

Wspieranie amatorskiego ruchu twórców z terenu 
Miasta i Gminy Wieliczka. 

 Zadanie realizowane w trybie ciągłym – stały, coroczny program wsparcia zespołów i 
grup artystycznych realizowany przez Wielickie Centrum Kultury (obejmuje m.in. 
zatrudnianie instruktorów, organizacja prób, warsztatów, pokazów i występów, a 
także współpraca z instytucjami kultury, organizacjami i innymi jednostkami, które 
działają na rzecz rozwoju artystycznego ruchu artystycznego i upowszechniania 
kultury  

Poszerzenie oferty programu „Karta Seniora 60+”. 

 Zadanie realizowane w trybie ciągłym - Gmina Wieliczka przystąpiła do programu 
Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora w maju 2021 r.  Obecnie na 
terenie Miasta i Gminy Wieliczka ogólnopolska karta seniora honorowana jest w 9 
miejscach/placówkach/obiektach (m.in. Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”, 
Express Optyk, Solne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne i in.) 

  



 

Cel strategiczny III: Minimalizowanie społecznych kontrastów związanych z zagrożeniem wykluczeniem społecznym 
 

Nazwa celu operacyjnego/zadania Stopień 
zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 3.1. Wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. 

Rozwój infrastruktury pomocowej w szczególności w 
zakresie poradnictwa, wsparcia dziennego i opieki 
nad dzieckiem do lat 3.  

Zadanie zrealizowane- w 2021 r. funkcjonuje 12 żłobków (w tym 1 Samorządowy 
Żłobek nr 1 w Wieliczce – ilość miejsc 70), 7 klubów dziecięcych oraz 4 dziennych 
opiekunów na łączną liczbę miejsc 475 (dla porównania w 2015 r. funkcjonowały 4 
żłobki oraz 4 kluby dziecięce na łączną liczbę miejsc 114). Działające placówki 
wsparcia dziennego w formie opiekuńczej („Aniołeczek”, „Świetlica Św. Kingi”) oraz 
specjalistycznej, ŚDS Fundacji Leonardo oraz Klub Samopomocy, Ośrodek Wsparcia 
Klub Samopomocy dla 30 seniorów 50+ prowadzony przez Parafię Św. Klemensa oraz 
Ośrodek Wsparcia Dziennego Campus Misericordiae dla  30 osób starszych i 
niepełnosprawnych. Dodatkowo w ramach Projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na 
dobrą zmianę. Projekt Zintegrowany. Powiat Wielicki” Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego świadczy wsparcie środowiskowe psychiatryczne i społeczne 
(189 środowisk do 30.09.2021). 

Wspieranie form samoorganizacji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym - realizacja projektów socjalnych dotyczących 
m.in. pomocy w organizacji spotkań, wyjazdów integracyjnych (współpraca z PZN), 
spotkania grup samopomocowych AA  oraz Al-Anon, oferta funkcjonujących klubów 
samopomocy (m.in. przy ŚDS Fundacji Leonardo, Ośrodku Wsparcia klub 
Samopomocy dla 30 seniorów 50+). 

Cel operacyjny 3.2. Stworzenie systemu opieki i aktywizacji społecznej osób starszych. 

Tworzenie, inspirowanie i realizacja programów i 
projektów aktywizacji dla osób starszych z 
uwzględnieniem potencjału społeczności lokalnych.  

Zadanie realizowane w trybie ciągłym –organizacja Dni Seniora, spotkań 
świątecznych dla seniorów, Wielicka Strefa Aktywnego Seniora, Poniedziałkowy Klub 
Seniora, Wakacyjny Klub Seniora, warsztaty rękodzielnicze, Program 90siątka, 
współpraca z PZERiI, Stacja Caritas świadcząca opiekę pielęgniarską i in. 
 



 

Rozwój oferty całodobowej i dziennej opieki oraz 
opieki w miejscu zamieszkania dla osób starszych. 

 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym - całodobowa opieki instytucjonalna w DPS (50 
os. w 2021 r.), usługi opiekuńcze gospodarcze i pielęgnacyjne świadczone na rzecz 
osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania (ok. 80 osób rocznie), 
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ok. 18 osób 
rocznie), realizacja programów MRiPS Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej(29 
beneficjentów w 2021 r.), Opieka Wytchnieniowa (realizowany przez MGOPS  
w Wieliczce w module opieki środowiskowej dziennej) oraz Wspieraj Seniora (789 
osób w 2021). 

Cel operacyjny 3.3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz uzależnieniom i ich skutkom. 

Wzmacnianie Gminnego Systemu Przeciwdziałania 
przemocy w Rodzinie oraz działań 
interdyscyplinarnych.  

Zadanie realizowane w trybie ciągłym – realizacja Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka 
na lata 2015 – 2020, funkcjonujący Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób 
dotkniętych Przemocą w Rodzinie, Grupy Robocze Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Realizacja działań profilaktycznych w szczególności 
w środowisku dzieci i młodzieży.  

 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym – realizacja Programu "Terapia uzależnionych 
od alkoholu i współuzależnionych"; Forum Liderów Młodzieżowych, Trzeźwość 
buduje; Program w zakresie przeciwdziałania narkomanii i in. 

Opracowanie i wdrożenie adekwatnej do potrzeb 
oferty wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniami  

Zadanie realizowane w trybie ciągłym – zadania związane z realizacją programu 
„Terapia uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”, spotkania grup 
samopomocowych AA (Grupa Kinga oraz Grupa 24H) oraz  Al-Anon i in. 

Cel operacyjny 3.4. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie Wieliczka. 

Remonty i modernizacje istniejącego zasobu 
mieszkań komunalnych.  

Zadanie realizowane w trybie ciągłym – realizacja bieżących remontów, adaptacji 
lokali niemieszkalnych pod potrzeby nowych lokatorów. W roku 2021 zostało 
przydzielonych 8 mieszkań, w tym 3 zamiany lokalu komunalnego. 

Budowa nowych mieszkań komunalnych.  Zadanie zrealizowane – zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych poprzez zakup w 
2020 r. 9 nowych mieszkań. 

Uregulowanie stanów prawnych nieruchomości.  Zadanie niezrealizowane. 

 



 

Cel strategiczny IV: Tworzenie warunków dla budowania aktywnej i obywatelskiej postawy mieszkańców Gminy  
 

Nazwa celu operacyjnego/zadania Stopień 
zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 4.1. Zapewnienie warunków wsparcia dla inicjatyw obywatelskich. 

Stworzenie programu grantów z przeznaczeniem na 
oddolne działania społeczne.  

Zadanie niezrealizowane.  

Organizacja corocznego konkursu gminnego na 
najciekawszą (najlepszą) inicjatywę obywatelską w 
różnych obszarach/dziedzinach: edukacja, kultura, 
sport i in.  

Zadanie niezrealizowane. 

Utworzenie miejsc i warunków w celu wsparcia 
podmiotów realizujących zadania pożytku 
publicznego.  

Zadanie niezrealizowane. 

Kontynuacja funkcjonowania budżetu 
obywatelskiego w ramach budżetu gminy.  

Zadanie realizowane w trybie ciągłym – co roku uruchamiany jest Budżet Obywatelski 

Cel operacyjny 4.2. Wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej mieszkańców Gminy Wieliczka oraz dbałość o więzi lokalne. 

Organizacja spotkań i wydarzeń kulturalnych 
związanych z lokalną historią, kulturą i tradycją.  

Zadanie realizowane w trybie ciągłym – program wydarzeń realizowany przez 
Wielickie Centrum Kultury, Mediatekę (przykładowe wydarzenia: Solne uwielbienie, 
Dni św. Kingi, Wielickie Miodobranie, oferta wydarzeń w ramach świetlic wiejskich 
oraz szkół i in.) 

Budowa interaktywnego parku archeologicznego – 
Małopolskie Miasto Tradycji Górniczych. 

 
Zadanie niezrealizowane 

Tworzenie warunków do powstawania izb 
regionalnych na terenie Gminy Wieliczka. 

 
Zadanie w trakcie realizacji – utworzenie Izby regionalna przy Mediatece  

 



 

Ocena wskaźników monitoringowych określonych dla Domeny 2. 
 

Nazwa wskaźnika J.p. Źródło 
2015                            
(rok 

bazowy)  
2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana2 Trend 

Cel strategiczny I. Tworzenie funkcjonalnego systemu świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w Gminie Wieliczka3 
Średni wynik w procentach 
osiągnięty przez uczniów ze 
sprawdzianu po szkole 
podstawowej w danym roku 
(j.polski) 

% OKE 
Kraków 77* 73* Bd. Bd. 66 65 -1,52% 

 

Średni wynik w procentach 
osiągnięty przez uczniów ze 
sprawdzianu po szkole 
podstawowej w danym roku 
(matematyka) 

% OKE 
Kraków 63* 58* Bd. Bd. 44 55 25,00% 

 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 
objętych wychowaniem 
przedszkolnym w danym roku  

% BDL GUS 92,8 90,3 95,4 101,8 101,8 101,5 9,38% 

 
Cel strategiczny II. Poszerzanie oferty kulturalnej oraz możliwości rozwijania zainteresowań 

Liczba programów/ przedsięwzięć/ 
inicjatyw kulturalnych wspieranych 
przez gminę 

sztuk UMiG 
Wieliczka 153 175 179 182 223 111 -27,45% 

 

                                                         
2 Zmiana osiągnięta dla 2020 r. w porównaniu z rokiem bazowym lub najwcześniejszym pomiarem (w %). 
3 Z uwagi na reformę systemu oświaty wśród przedstawionych wskaźników nie uwzględniono wskaźników dotyczących wyników egzaminu gimnazjalnego. 



 

Liczba wybudowanych/ 
zmodernizowanych obiektów 
kulturalnych pozwalających 
mieszkańcom gminy rozwijać talenty 
i pasje 

sztuk UMiG 
Wieliczka 3 0 0 1 1 1 -66,67% 

 

Cel strategiczny III. Minimalizowanie społecznych kontrastów związanych z zagrożeniem wykluczeniem społecznym 
Liczba osób pochodzących ze 
środowisk dysfunkcyjnych objętych 
wsparciem psychologiczno-
pedagogicznym  

osób 

UMiG 
Wieliczka 
(MGOPS, 
Zespół) 

3627 3217 2878 2659 3327 3803 4,85% 

 
Liczba osób starszych z terenu 
gminy objętych opieką całodobową 
lub opieką w miejscu zamieszkania  

osób 
UMiG 

Wieliczka 
(MGOPS) 

Bd. Bd. 67 82 97 93 38,81% 

 
Liczba nowych /zaadoptowanych 
mieszkań komunalnych oddanych do 
użytku w danym roku  

sztuk 
UMiG 

Wieliczka 
(MGOPS) 

0 0 0 2 2 9 900% 

 
Cel strategiczny IV. Tworzenie warunków dla budowania aktywnej i obywatelskiej postawy mieszkańców Gminy 

Liczba zgłoszonych oddolnych 
inicjatyw w konkursach na środki w 
ramach budżetu partycypacyjnego 

sztuk UMiG 
Wieliczka Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. 

Liczba osób biorących udział w 
konsultacjach społecznych osób UMiG 

Wieliczka Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. 

Liczba aktywnych NGO działających 
na terenie gminy (na podstawie 
udzielonych grantów dla NGO) 

sztuk UMiG 
Wieliczka 65 67 79 94 94 94 44,62% 

 

Całościowa ocena charakteru zmian w ramach domeny:  

 



 

Całościowa ocena kierunku zmian monitorowanych w ramach Domeny 2, poprzez określone w 
Strategii wskaźniki, jest pozytywna. W odniesieniu do Celu strategicznego 1 wzięto pod uwagę 
wskaźniki, które odnoszą się do okresu po reformie oświatowej i dotyczą wyników sprawdzianu 
po szkole podstawowej z języka polskiego i matematyki. W przypadku j. polskiego widać 
niewielkie wahanie wyników w latach 2019-2020, z kolei w przypadku matematyki w tym samym 
okresie obserwujemy istotny wzrost wskaźnika. Znaczący wzrost jest także widoczny w 
przypadku odsetka dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym, który to 
wskaźnik w 2018 r. przekroczył 100%, co oznacza, że gmina zapewnia miejsca opieki przedszkolnej 
nie tylko dla swoich mieszkańców, ale także osób spoza gminy.  

Pozytywne, co do zasady, zmiany dostrzegalne są także w ramach celu strategicznego 2, gdzie w 
większości lat objętych okresem monitoringowym pojawiały się nowo wybudowane lub 
zmodernizowane obiekty kulturalne. Dla przytoczonego wskaźnika nie obserwujemy 
jednoznacznego trendu, co jest uzasadnione jego charakterem. Z kolei biorąc pod uwagę 
wskaźnik pn. Liczba programów/ przedsięwzięć/ inicjatyw kulturalnych wspieranych przez gminę 
to pomimo tego, że porównując ze sobą lata 2015 i 2020 obserwujemy spadek jego wartości, to 
jest to spadek pozorny, dotyczący wyłącznie roku 2020. W poszczególnych latach 2015-2019 
obserwowany jest w tym przypadku istotny wzrost, którego zatrzymanie powodowane jest 
zmianą sytuacji zewnętrznej i pandemią COVID-19.  

W przypadku celu strategicznego 3 pozytywny trend widoczny jest w odniesieniu do liczby osób 
starszych z terenu gminy objętych opieką całodobową lub opieką w miejscu zamieszkania. 
Wskaźnik pn. Liczba osób pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych objętych wsparciem 
psychologiczno-pedagogicznym przyjmuje w okresie sprawozdawczym wartości zmienne i nie jest 
możliwa jego jednoznaczna interpretacja. Z kolei wskaźnik dotyczący liczby mieszkań 
komunalnych odnotował istotny wzrost. 

W odniesieniu do celu strategicznego 4 analizie poddano wskaźnik liczby aktywnych NGO 
działających na terenie gminy, który wzrasta na przestrzeni lat, od roku 2018 utrzymując się na 
stabilnym poziomie. 

 

Rekomendacje wynikające z monitoringu wskaźników dla domeny: 
− Uzupełnienie i/lub weryfikacja definicji części wskaźników – w tym następujących: Liczba 

programów/ przedsięwzięć/ inicjatyw kulturalnych wspieranych przez gminę; Liczba 
nowych /zaadoptowanych mieszkań komunalnych oddanych do użytku w danym roku. 

− Rezygnacja ze wskaźników, dla których dane nie są zbierane i agregowane: Liczba 
zgłoszonych oddolnych inicjatyw w konkursach na środki w ramach budżetu 
partycypacyjnego; Liczba osób biorących udział w konsultacjach społecznych. 

− Modyfikacja wskaźnika: Liczba osób pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych objętych 
wsparciem psychologiczno-pedagogicznym – umożliwienie jednoznacznej interpretacji 
wskaźnika. 

− Kontynuacja działań związanych z liczbą dostępnych w gminie mieszkań komunalnych 
oraz liczbą osób starszych z terenu gminy objętych opieką całodobową lub opieką w 
miejscu zamieszkania. 

 



 

Rekomendacje do wdrożenia w przyszłej Strategii 
 

Wyniki badań ankietowych z mieszkańcami:  
− W badaniach ankietowych mieszkańcy również podkreślili konieczność rozwoju sieci i 

rozbudowy istniejących placówek edukacyjnych (zarówno szkół, przedszkoli jak i 
żłobków), drugą istotną kwestią dla mieszkańców jest konieczność zadbania o dzieci i 
młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez m.in. utworzenie przedszkola 
specjalnego, czy stworzenie warsztatów terapii zajęciowej.  

− Mieszkańcy w badaniach ankietowych wskazują na potrzebę stałego rozwoju oferty 
kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych (od niemowlaków po seniorów), dodatkowo 
mieszkańcy chcieliby móc korzystać z podstawowej oferty kulturalnej blisko własnego 
miejsca zamieszkania. 

Wnioski: 
− Potrzeba rozbudowy systemu placówek edukacyjnych na terenie miasta i gminy jest nadal 

aktualna, szczególnie biorąc pod uwagę przyrost liczby mieszkańców. 
− Zyskuje na znaczeniu potrzeba zapewnienia sprawnego systemu wsparcia dla seniorów 

pozwalającego na jak najdłuższe aktywne i samodzielne funkcjonowanie oraz 
zapewniającego usługi opiekuńczo – pomocowe dla seniorów wymagających wsparcia.  

− Konieczna jest kontynuacja rozwoju bazy mieszkań komunalnych dostępnych w gminie, 
liczba ta stopniowo wzrasta, ale równocześnie wydłuża się także lista oczekujących rodzin 
(obecnie ok.240 osób). 

− Jako cele operacyjne wymagające kontynuacji w kolejnym okresie strategicznym 
wskazano następujące:  
 1.2. Rozwój oferty edukacyjnej i kulturalnej w oparciu o istniejącą bazę edukacyjną;  
 3.2. Stworzenie systemu opieki i aktywizacji społecznej osób starszych;  
 3.4. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie Wieliczka.  

 



 

 



 

Domena 3. Zdrowa i sportowa Gmina Wieliczka. 

Domena 3. Zdrowa i sportowa Gmina Wieliczka

Tworzenie warunków dla rozwoju rekreacji 
rodzinnej w Gminie Wieliczka

Koordynacja działań w zakresie rozwoju 
rekreacji i sportu w Gminie Wieliczka. 

Rozwój całorocznej oferty rekreacyjnej.

Rozwój infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej na terenie sołectw.

Kreowanie wizerunku Wieliczki jako 
rozpoznawalnego ośrodka 

treningowego

Budowa kompleksowej oferty 
treningowej na potrzeby sportu 

zawodowego (profesjonalnego).

Promocja gminy jako atrakcyjnego 
ośrodka treningowego. 

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia 
wśród mieszkańców Gminy.

Wdrożenie systemu diagnozy zagrożeń i 
potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz 

odpowiadających na nie programów 
profilaktycznych.

Realizacja programów i wydarzeń 
edukacyjnych promujących zdrowy i 
aktywny styl życia, skierowanych do 

różnorodnych grup mieszkańców Gminy. 



 

Ocena stopnia realizacji Strategii – Domena 3. 
 

Cel strategiczny I. Tworzenie warunków dla rozwoju rekreacji rodzinnej w Gminie Wieliczka 
 

Nazwa celu operacyjnego/zadania Stopień 
zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 1.1. Koordynacja działań w zakresie rozwoju rekreacji i sportu w Gminie Wieliczka.  

Przygotowanie koncepcji wykorzystania obiektów i 
przestrzeni w Gminie pod kątem rozwoju oferty 
sportowej i rekreacyjnej.  

Zadanie realizowane w trybie ciągłym  przez „Solne Miasto” Centrum Edukacyjno-
Rekreacyjne (koncepcja maksymalnego wykorzystania obiektów w czasie przy 
uwzględnieniu potrzeb placówek szkolnych oraz podmiotów komercyjnych) 

Opracowanie systemu oznaczeń i mapy punktów 
rekreacyjnych w Gminie Wieliczka. 

 Zadanie niezrealizowane (dynamiczny rozwój technologii GPS, systemów i aplikacji 
nawigujących ograniczył zasadność realizacji zadania) 

Cel operacyjny 1.2.Rozwój całorocznej oferty rekreacyjnej. 

Kompleksowe zagospodarowanie Parku na 
Grabówkach dla różnych form rekreacji. 

 
Zadanie w trakcie realizacji – rozpoczęto prace związane z budową obiektu  

Kompleksowe zagospodarowanie stawów w 
Brzegach dla potrzeb funkcji rekreacyjnych.   

Zadanie zrealizowane. 

Opracowanie systemu ścieżek spacerowych, 
rowerowych, nordic walking na terenie gminy.  

Zadanie nie zrealizowane – brak całościowego systemu ścieżek, ale powstają odcinki 
nowych ścieżek w ramach prowadzonych inwestycji np. stok Pod Baranem, drogi 
budowane w ramach WSAG i in.  

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Pod 
Baranem”.  

Zadanie zrealizowane.  

Utworzenie tarasów widokowych na terenie Gminy 
Wieliczka.  

Zadanie zrealizowane – tarasy widokowe na stoku „Pod Baranem”. 



 

Cel operacyjny 1.3.Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw. 

Budowa, remont wielofunkcyjnych boisk sportowych 
na terenie Gminy Wieliczka wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 

 
Zadanie realizowane w trybie ciągłym – przykładowe projekty: przebudowa boiska 
rekreacyjnego w Czarnochowicach; utworzenie OSA w Parku im. A. Mickiewicza w 
Wieliczce, w Brzegach; przebudowa boiska sportowego w Grajowie i Pawlikowicach; 
budowa boiska w Podstolicach i Zabawie i in. 

Rozbudowa placów zabaw na terenach sołectw.  
 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym –place zabaw, w tym z urządzeniami siłowymi 
oraz 20 siłowni plenerowych (m.in. wybudowanie placu zabaw wraz z terenem 
rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w Podstolicach i in.) 

Budowa amfiteatru na wolnym powietrzu w gminie. 
 

Zadanie niezrealizowane.  

Utworzenie ogólnodostępnych, bezpiecznych stref 
piknikowych na terenie Gminy Wieliczka.  

Zadanie zrealizowane – strefy piknikowe w Koźmicach Wielkich i na stoku „Pod 
Baranem”. 

 
 
Cel strategiczny II. Kreowanie wizerunku Wieliczki jako rozpoznawalnego ośrodka sportowo-treningowego 
 

Nazwa celu operacyjnego/zadania Stopień 
zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 2.1. Budowa kompleksowej oferty treningowej na potrzeby sportu zawodowego (profesjonalnego). 

Stworzenie kompleksowych pakietów pobytowej 
oferty treningowej (oferta sportowa i towarzysząca 
dla sportowej bazy pobytowej w Gminie Wieliczka 
np. rehabilitacja, odnowa biologiczna, medycyna 
sportowa, fitness, czas wolny). 

 

Zadanie w części zrealizowane – oferta„Solnego Miasta” zawiera wiele usług 
niezbędnych do organizowania obozów sportowych czy zgrupowań kadr 
narodowych (m.in. dostęp do infrastruktury sportowej, sal edukacyjnych i 
konferencyjnych, spa i odnowa biologiczna, sklep sportowy, medyczny i in.). Nie jest 
jednak ujęta w konkretne pakiety pobytowe, te dostosowywane są do 
indywidualnych potrzeb zainteresowanych grup.  

Realizacja inwestycji w zakresie uzupełnienia 
infrastruktury sportowej na potrzeby sportu 
zawodowego (profesjonalnego).  

Zadanie zrealizowane – nowy budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce 
przy ul. Boguckiej 2 wraz z infrastrukturą sportową. 



 

Cel operacyjny 2.2. Promocja gminy jako atrakcyjnego ośrodka sportowo-treningowego.  

Organizacja prestiżowych wydarzeń sportowych. 
 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym (kilkanaście rocznie) – przykładowe 
wydarzenia: PLATINUM 2 Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza, I runda 
MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Gala Sportu 
Wielickiego, Międzynarodowy  Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt z miastem 
partnerskim Berkamen i in. 

Prowadzenie szerokiej kampanii promującej obiekty 
sportowe i ofertę sportową realizowaną w oparciu o 
efektywne nośniki marketingowe.  

Zadanie realizowane w trybie ciągłym – kampanie promocyjne w mediach 
społecznościowych, współpraca z radiem RMF MAXXX, branding na obiektach i in. 

 
 
Cel strategiczny III. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy. 
 

Nazwa celu operacyjnego/zadania Stopień 
zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 3.1: Wdrożenie systemu diagnozy zagrożeń i potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz odpowiadających na nie programów 
profilaktycznych. 
Uruchomienie forum współpracy dla placówek 
ochrony zdrowia funkcjonujących na terenie Gminy 
Wieliczka.  

Zadanie częściowo zrealizowane – utworzenie nowej komórki organizacyjne /Wydział 
polityki społecznej koordynującej sprawy dotyczące zdrowia. 

Realizacja i współorganizacja programów 
profilaktycznych w Gminie Wieliczka. 

 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym - Profilaktyka raka szyjki macicy; „Zapobiegaj 
zamiast leczyć”; Program rehabilitacji pacjentów po złamaniach osteoporotycznych i 
osób zagrożonych takim złamaniem; Program,,Bezpieczni bo zaszczepieni" 
(meningokoki); Program pilotażowy kompleksowej rehabilitacji ogólnoustrojowej 
osób po przebyciu choroby COVID-19 

Organizacja kampanii edukacyjnych w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej. 

 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym – przykładowe programy: „Szkolna Interwencja 
Profilaktyczna”; „Nie pal przy mnie proszę” – 5 edycji; „Czyste powietrze” – 5 edycji; 
„No Promil No Problem”; „Zachowaj Trzeźwy Umysł”; Profilaktyka zdrowia 
psychicznego nt. „Samouszkodzeń i samooklaczeń”, profilaktyka stresu i w zakresie 
zdrowego stylu życia (cykl spotkań, warsztatów, prelekcji) i in. 



 

Cel operacyjny 3.2: Realizacja programów i wydarzeń edukacyjnych promujących zdrowy i aktywny styl życia, skierowanych do różnorodnych grup 
mieszkańców Gminy.  

Organizacja gminnych turniejów międzyszkolnych. 
 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym – co roku organizowane Gminne Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej oraz Igrzyska Dzieci (kl. I-VI) 

Realizacja programów i działań promujących zdrowy 
styl życia dla seniorów. 

 
Zadanie realizowane w trybie ciągłym – dostępna szeroka oferta zajęć sportowych 
dla seniorów prowadzona przez kluby sportowe oraz stowarzyszenia sportowe 
(różne dyscypliny sportowe – piłka nożna, siatkówka, szachach,  tenis stołowy i in.) 

Realizacja programów i działań promujących zdrowy 
styl życia wśród rodziców, dzieci i młodzieży. 

 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym – przykładowe działania: całoroczny program 
profilaktyczny wspierający zdrowy styl życia dla dzieci (grupy świetlicowe), „Już 
pływam”, „Warsztaty kulinarno-żywieniowe”, „Tacy inni – tacy sami”, „Organizacja 
wypoczynku letniego dla dzieci”, „Piknik sportowy dla grup świetlicowych”, 
„Warzywa i owoce”, „Mleko w szkole”, „Mamo tato wolę wodę”, „Dzieciństwo bez 
próchnicy”, „Zdrowo i sportowo”, „Pyszny sposób na nudę – przedszkolna książka 
kucharska”, „Moje zdrowie – moja siła, moja moc”, „Od uprawy do potrawy”, 
”Szkoła pozytywnego myślenia”, „Podstępne WZW”, profilaktyczne spotkania z 
uczniami, z rodzicami i in. 

Organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, 
aktywizujących społeczność lokalną.  

Zadanie realizowane w trybie ciągłym (kilkanaście w skali roku) – przykładowe 
wydarzenia sportowe: Zawody Pływackie o Puchar Solnego Miasta, Disco-lodowisko, 
Zawody Pływackie o Puchar Solnego Miasta, XIII Biegi Krzyszkowickie, VIII 
Marszobieg Na Orientację i in. 

Poszerzenie pakietu ofert sportowo - rekreacyjnych 
dostępnych w ramach „Karty Rodziny 3+”. 

 Zadanie realizowane w trybie ciągłym – w 2020 r. partnerami Wielickiej Karty Dużej 
Rodziny było 19 firm i instytucji z terenu Gminy Wieliczka, w tym: Solne Miasto Sp. z o. 
o., Xtreme Park Linowy Wieliczka- Grabówki, "Klub Otwarty" i in. 



 

Ocena wskaźników monitoringowych określonych dla Domeny 3. 
 

Nazwa wskaźnika J.p. Źródło 
2015                            
(rok 

bazowy) 
2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana4 Trend 

Cel strategiczny I. Tworzenie warunków dla rozwoju rekreacji rodzinnej w Gminie Wieliczka 

Liczba zrealizowanych projektów 
poszerzających bazę 
infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej na terenie gminy 

sztuk  UMiG 
Wieliczka 2 23 1 1 2 3 50,00% 

 

Liczba punktów rekreacyjnych 
włączonych do wspólnego 
systemu oznaczeń  

sztuk UMiG 
Wieliczka Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. 

Cel strategiczny II. Kreowanie wizerunku Wieliczki jako rozpoznawalnego ośrodka sportowo-treningowego 
Liczba zorganizowanych przez 
gminę imprez sportowych o 
charakterze ponadlokalnym w 
danym roku 

sztuk UMiG 
Wieliczka 80 80 70 70 120 50 -37,50% 

 
 
 
Liczba publikacji w mediach 
ponadlokalnych nt. wydarzeń 
sportowych organizowanych na 
terenie gminy Wieliczka 
 

sztuk UMiG 
Wieliczka 160 180 190 190 200 120 -25,00%  

                                                         
4 Zmiana osiągnięta dla 2020 r. w porównaniu z rokiem bazowym lub najwcześniejszym pomiarem (w %). 
 



 

Cel strategiczny III. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy 

Liczba programów 
profilaktycznych zrealizowanych 
na terenie gminy w danym roku 

sztuk UMiG 
Wieliczka 19 19 10 24 23 22 15,79% 

 
Liczba osób uczestniczących w 
programach profilaktycznych w 
danym roku na terenie gminy 

osób UMiG 
Wieliczka 19.985 20.215 8.794 10.073 8.184 7.822 -59,14% 

 

Liczba wydarzeń promujących 
zdrowy i aktywny styl życia  sztuk UMiG 

Wieliczka 15 15 17 17 18 15 0,00% 

 

Całościowa ocena charakteru zmian w ramach domeny:  

 
 



 

Charakter zmian obrazowanych przez wskaźniki monitoringowe ustalone dla domeny III należy 
określić jako neutralne. W ramach celu strategicznego I wskaźnik pn. Liczba zrealizowanych 
projektów poszerzających bazę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy 
przyjmował w okresie 2015-2020 wartości zmienne, co jest uzasadnione charakterem wskaźnika.  

W przypadku celu strategicznego II oba wskaźniki odnotowują stabilny wzrost, który załamuje się 
w roku 2020, co jest warunkowane sytuacją pandemiczną.  

Z kolei w odniesieniu do wskaźników monitorujących sytuację w ramach celu strategicznego III 
sytuacja jest zróżnicowana. Liczba programów profilaktycznych zrealizowanych na terenie gminy 
w danym roku jest zmienna – ich liczba waha się od 10 do 24 na przestrzeni monitorowanych lat, 
nie widać w tym zakresie jasnego trendu ani horyzontalnego, ani wzrostowego. Niekorzystnie 
przedstawia się sytuacja w przypadku wskaźnika Liczba osób uczestniczących w programach 
profilaktycznych w danym roku na terenie gminy, gdzie między rokiem 2016 a 2017 odnotowano 
istotny spadek, a wartości przyjmowane po 2017 r. utrzymują się już na tym niższym (w stosunku 
do lat 2015, 2016) poziomie.  Wskaźnik pn. Liczba wydarzeń promujących zdrowy i aktywny styl 
życia utrzymuje się natomiast na stabilnym poziomie ok.15 wydarzeń rocznie. 

 

Rekomendacje wynikające z monitoringu wskaźników dla domeny: 
− Uzupełnienie i/lub weryfikacja definicji wskaźników: Liczba programów profilaktycznych 

zrealizowanych na terenie gminy w danym roku; Liczba osób uczestniczących w 
programach profilaktycznych w danym roku na terenie gminy; Liczba wydarzeń 
promujących zdrowy i aktywny styl życia. 

− Określenie pożądanej (dla rozwoju) skali trendu dla wskaźnika: Liczba wydarzeń 
promujących zdrowy i aktywny styl życia. 

− Rezygnacja ze wskaźników, dla których dane nie są zbierane i agregowane: Liczba 
punktów rekreacyjnych włączonych do wspólnego systemu oznaczeń. 

 

 

Rekomendacje do wdrożenia w przyszłej Strategii 
 

Wyniki badań ankietowych z mieszkańcami:  
− Jednym z priorytetów działań wskazywanych w badaniach ankietowych przez 

mieszkańców był rozwój terenów zielonych i rekreacyjnych, zarówno tych wielko 
powierzchniowych jak parki, ale także małych form zieleni, jak skwery, parki kieszonkowe, 
place zabaw, czy nawet konieczność zwiększania nasadzeń drzew.   

− Mieszkańcy w swoich opiniach zauważają wyraźny przyrost liczby mieszkańców gminy, 
który nie jest równoznaczny ze zwiększaniem liczby lekarzy w placówkach opieki 
zdrowotnej, co powoduje  wydłużanie się kolejek do lekarzy, stąd też postuluje się rozwój 
opieki zdrowotnej na terenie gminy (w tym np. tworzenie warunków do rozwoju 
prywatnej opieki medycznej w gminie poprzez ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, 
preferencyjne wynajmy, ulgi dla pracowników itp.). 

 



 

Wnioski: 
− Konieczność rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej (na terenie sołectw, ale i miasta) dla 

mieszkańców. Jest to szczególnie ważne w kontekście wzrostu liczby Wieliczan i 
obserwowanego trendu zmiany postaw indywidualnych w kierunku większej aktywności 
fizycznej. Potrzebny jest ustawiczny rozwój dostępnej w tym zakresie oferty. 

− Jako cele operacyjne wymagające kontynuacji w kolejnym okresie strategicznym 
wskazano następujące:  
 1.2. Rozwój całorocznej oferty rekreacyjnej. 
 1.3. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw.  



 

Domena 4. Wieliczka ku turystom i kuracjuszom. 

 

Domena 4. Wieliczka zwrócona ku turystom i 
kuracjuszom

Wydłużenie pobytu turysty i kuracjusza na 
terenie Gminy Wieliczka

Rozwój infrastruktury i oferty 
ciekawego spędzania czasu wolnego w 

Wieliczce i po terenie Gminy.

Rozwój infrastruktury i oferty 
ciekawego spędzania czasu wolnego w 

Wieliczce i po terenie Gminy.

Tworzenie produktów i realizacja 
działań wspierających ofertę 

uzdrowiskową Kopalni Soli w Wieliczce. 

Zintegrowanie działań w obszarze 
turystyki

Stworzenie warunków dla 
współpracy w budowaniu spójnej 

oferty turystycznej Gminy.

Stworzenie warunków dla 
współpracy w budowaniu spójnej 

oferty turystycznej Gminy.

Tworzenie przedsięwzięć 
wspierających rozwój lokalnego rynku 

turystycznego. 

Rozwój oferty w zakresie turystyki 
biznesowej i kongresowej.

Tworzenie warunków dla rozwoju oferty 
biznesowej i kongresowej w Wieliczce.

Promocja i upowszechnienie oferty 
kongresowej w Wieliczce.



 

Ocena stopnia realizacji Strategii – Domena 4. 
 
Cel strategiczny I: Wydłużenie pobytu turysty i kuracjusza na terenie Gminy Wieliczka 

 
Nazwa celu operacyjnego/zadania Stopień 

zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój infrastruktury i oferty ciekawego spędzania czasu wolnego w Wieliczce i po terenie Gminy. 

Uruchomienie Małopolskiego Miasta Tradycji 
Górniczych.  

Zadanie niezrealizowane.  

Rewitalizacja parków miejskich wraz z ofertą 
programową realizowaną w tych miejscach. 

 

Zadanie zrealizowane –rewitalizacja Parku Adama Mickiewicza, terenów wokół stoku 
„Pod Baranem”. 

Aktywizacja przestrzeni Rynku celem wykorzystania 
na działania kulturalno-turystyczne. 

 
Zadanie realizowane na bieżąco - coroczny projekt "Rynek w  Centrum Kultury" 

Uruchomienie tras i szlaków tematycznych po 
mieście i gminie oraz przygotowanie oferty questów. 

 

Zadanie zrealizowane - quest po Wieliczce „Poszukiwacze zaginionego pierścienia”, 
quest „Wieliczka – ludzie i miejsca”; ścieżka przyrodnicza na terenie stoku Pod 
Baranem; krajoznawcza odznaka: „Miłośnik Wieliczki" (przyznawana osobom, które 
pokonają trasy wycieczek po Wieliczce i okolicy, zdobywając przy tym punkty). 

Dalsza rewitalizacja miasta Wieliczka. 
 

Zadanie realizowane na bieżąco – realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Wieliczka na lata 2016 - 2023 

Cel operacyjny 1.2. „Wielickie magnesy”- stworzenie bogatej oferty atrakcyjnych wydarzeń rozpoznawalnych w skali co najmniej regionalnej i krajowej. 

Poczuj miętę do Wieliczki – realizacja wydarzeń 
promujących produkty lokalne. 

 
Zadanie realizowane na bieżąco –  program wydarzeń realizowany przez Wielickie 
Centrum Kultury m.in. „Smakowite czwartki”, tradycyjne Przeglądy Potraw 
Regionalnych, Wielickie Miodobranie, Dzień Pszczoły, Wielickie Święto Ziół, warsztaty 
kulinarne on-line.  



 

Stałe uatrakcyjnianie programów i formuły 
ważniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych 
organizowanych w Gminie Wieliczka.  

Zadanie realizowane na bieżąco –  co roku program wydarzeń realizowany przez 
Wielickie Centrum Kultury obejmuje ok 160 wydarzeń (m.in. koncerty, wernisaże i 
wystawy, pokazy teatralne, warsztaty, seanse filmowe, prelekcje, spotkania  oraz 
imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne). Szczegółowy wykaz wydarzeń zawarty 
jest w Raportach o stanie Gminy w latach 2018, 201, 2020,2021 oraz kartach 
monitorowania strategii. 

Cel operacyjny 1.3. Tworzenie produktów i realizacja działań wspierających ofertę uzdrowiskową Kopalni Soli w Wieliczce.  

Budowa tężni solankowej na terenie miasta Wieliczka 
(realizacja – Kopalnia Soli w Wieliczce). 

 
Zadanie zrealizowane. 

Budowa nowoczesnego Centrum Balneologicznego 
oferującego zabiegi wykorzystujące solanki 
(realizacja – Kopalnia Soli w Wieliczce).  

Zadanie niezrealizowane. Sytuacja pandemiczna bardzo mocno ograniczyła 
działalność sanatoryjną. 

Realizacja kampanii promującej unikatowe w skali 
świata podziemne uzdrowisko w Kopalni Soli w 
Wieliczce.  

Zadanie realizowane na bieżąco - wydawane magazyny (Biuletyn Informacyjny pt. 
Solanka); prowadzone kampanie przez Kopalnię Soli w Wieliczce,  całościowa 
kampania marketingowa pt.” #wieliczkatubyłem” i in. 

 
Cel strategiczny II: Zintegrowanie działań w obszarze turystyki 
 

Nazwa celu operacyjnego/zadania Stopień 
zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 2.1.  Stworzenie warunków dla współpracy w budowaniu spójnej oferty turystycznej Gminy. 

Wypracowanie zasad szerszej współpracy i 
wspólnych działań pomiędzy Gminą Wieliczka, 
Kopalnią Soli w Wieliczce, Muzeum Żup Krakowskich 
i innymi znaczącymi instytucjami.  

Zadanie zrealizowane -wspólna organizacja wydarzeń, użyczenia obiektów, 
współpraca przy dystrybucji materiałów promocyjnych i in. 

Opracowywanie wspólnego kalendarza 
organizowanych wydarzeń turystycznych 

 

Zadanie zrealizowane - tzw. Kulturalny Rozkład Jazdy publikowany w miesięczniku 
PULS WIELICZKI. 



 

Cel operacyjny 2.2. Prowadzenie zintegrowanych działań promocyjno-informacyjnych. 

Wdrożenie nowego ujednoliconego systemu 
oznaczeń na terenie Gminy Wieliczka wspierającego 
funkcje turystyczno-uzdrowiskowe gminy.  

Zadanie niezrealizowane.  

Wydanie mapy i przewodnika po Wieliczce i 
sołectwach. 

 

Zadanie realizowane na bieżąco – dystrybucją map i przewodników po Wieliczce jak i 
najbliższej okolicy zajmuje się uruchomiony Punkt Informacji Turystycznej. 

Uruchomienie turystycznej witryny zawierającej 
pełną informację i ofertę turystyczną, pobytową i 
uzdrowiskową.  

Zadanie niezrealizowane – odstąpiono od realizacji w związku z funkcjonowaniem 
kilku witryn internetowych uzupełniających się tj. strona Kopalni soli Wieliczka,  
strona Wielickiego Centrum Kultury i UMiG, strona Muzeum Żup Krakowskich. 

Prowadzenie działań promocyjnych w mediach 
tradycyjnych i społecznościowych. 

 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym - stale prowadzone działania promocyjne przez 
wszystkie jednostki z wykorzystaniem stron internetowy, mediów 
społecznościowych (np. Facebook, YouTube), miesięcznik PULS WIELICZKI. 
Dodatkowe akcje promocyjne; #zwiedzajkrakow (Kopalnia 
Soli);#KopalniaDlaWieliczan,#KopalniaDlaKrakowian i in. 

Cel operacyjny 2.3. Tworzenie przedsięwzięć wspierających rozwój lokalnego rynku turystycznego.  
Uruchomienie tzw. wielickiej karty będącej system 
wspólnych zniżek dotyczących wybranych obiektów i 
wybranych usług turystycznych oraz 
okołoturystycznych oferowanych na terenie 
Wieliczki. 

 

Zadanie realizowane w innej formule tj. poprzez Program Gmina Przyjazna Seniorom - 
Ogólnopolska Karta Seniora. Gmina Wieliczka przystąpiła do w/w programu w dniu 10 
maja 2021 r. podpisując stosowne porozumienie ze Stowarzyszeniem Manko.  Obecnie 
na terenie Miasta i Gminy Wieliczka ogólnopolska karta seniora honorowana jest w wielu 
miejscach np. 

Organizacja lokalnego transportu turystycznego.  Zadanie niezrealizowane. Uruchomiono meleksy, hulajnogi i skutery miejskie, ale nie 
spotkały się z zainteresowaniem. 

 



 

Cel strategiczny III: Rozwój oferty w zakresie turystyki biznesowej i kongresowej. 
 

Nazwa celu operacyjnego/zadania Stopień 
zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 3.1.  Tworzenie warunków dla rozwoju oferty biznesowej i kongresowej w Wieliczce. 

Opracowanie wspólnej oferty w zakresie turystyki 
biznesowej i kongresowej.  

Zadanie niezrealizowane. 

Stworzenie katalogu organizowanych w Wieliczce 
wydarzeń kongresowych.  

Zadanie niezrealizowane.  

Cel operacyjny 3.2. Promocja i upowszechnienie oferty kongresowej w Wieliczce. 

Organizowanie na terenie Wieliczki rozpoznawalnych 
wydarzeń gospodarczych, kongresowych z 
wykorzystaniem Kampusu Wielickiego i Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjnego „Solne Miasto” sp. z o.o. 
w Wieliczce. 

 
Zadanie realizowane w trybie ciągłym – przykładowe wydarzenia kongresowe m.in. 
46-ta Doroczna Konferencja Międzynarodowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa 
Muzeów ICMS ICOM Wieliczka-Kraków 2021; Międzynarodowa Konferencja Muzeów 
Górniczych i Skansenów Podziemnych; Konferencja Komlogo II Ogólnopolskie 
Sympozjum Logopedyczne, Konferencja pt. Pokoleniowy potencjał polityki i in. 

Opracowanie i dystrybucja pakietów materiałów 
promujących dostępną w Wieliczce ofertę dotyczącą 
możliwości organizacji wydarzeń kongresowych. 

 Zadanie realizowane w trybie ciągłym – dziania promocyjne i marketingowe 
prowadzone przez Solne Miasto sp. z o.o.  

 



 

Ocena wskaźników monitoringowych określonych dla Domeny 4. 
 

Nazwa wskaźnika J.p. Źródło 
2015                            
(rok 

bazowy)  
2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana5 Trend 

Cel strategiczny I. Wydłużenie pobytu turysty i kuracjusza na terenie Gminy Wieliczka 

Liczba turystów 
korzystających z produktów 
turystycznych dostępnych na 
terenie Gminy 

osób 

UMiG 
Wieliczka 
BDL GUS 
Kopalnia 

Soli w 
Wieliczce 

1 700 
000,00 

681 
770,00 

2 000 
000,00 

2 500 
000,00 

2 500 
000,00 

619 
000,00 -63,59% 

 

Liczba wydarzeń kulturalno-
turystycznych 
zorganizowanych w danym 
roku 

sztuk UMiG 
Wieliczka 309 511 320 450 600 400 29,45% 

 
Cel strategiczny II. Zintegrowanie działań w obszarze turystyki 

Liczba wspólnych, 
zintegrowanych 
przedsięwzięć o charakterze 
turystycznym zrealizowanych 
we współpracy z Gminą 
Wieliczka 

sztuk UMiG 
Wieliczka 29 26 17 14 17 Bd. -41,38% 

 

Liczba odwiedzających 
turystyczną witrynę Wieliczki 

ilość 
wejść 

na 
stronę 

UMiG 
Wieliczka 

1 131 
324,00 785 271,00 1 183 

089,00 Bd. 1 147 
189,00 

2 211 
958,00 95,52% 

 

                                                         
5 Zmiana osiągnięta dla 2020 r. w porównaniu z rokiem bazowym lub najwcześniejszym pomiarem (w %). 
 



 

Liczba udzielonych noclegów 
turystom krajowym i 
zagranicznym 

sztuk BDL GUS 97328 117673 120563 136291 147758 56398 -42,05% 

 
Cel strategiczny III. Rozwój oferty w zakresie turystyki biznesowej i kongresowej 

Liczba wydarzeń o 
charakterze kongresowym w 
danym roku  

sztuk UMiG 
Wieliczka 8 0 4 12 9 0 -100,00% 

 

Całościowa ocena charakteru zmian w ramach domeny:  

 



 

W ramach Domeny 4 całościowa ocena charakteru zmian jakie obrazują wskaźniki monitoringowe 
jest neutralna. W ramach celu strategicznego I widoczny jest wzrost liczby turystów 
odwiedzających gminę Wieliczka, którego załamanie dotyczy roku 2020 i jest bezpośrednim 
skutkiem pandemii. W monitorowanym okresie zwiększyła się także liczba organizowanych 
wydarzeń kulturalno-turystycznych – w stosunku do 2015 r. w 2020 r. odnotowano blisko 30% 
wzrost w tym zakresie.  

W odniesieniu do celu strategicznego II pozytywne zmiany obserwowane są dla wskaźników 
Liczba odwiedzających turystyczną witrynę Wieliczki oraz liczba udzielonych noclegów turystom 
krajowym i zagranicznym. W przypadku tego ostatniego pozytywny trend załamuje się w roku 
2020, niemniej jest to najpewniej warunkowane sytuacją pandemiczną. Negatywny trend widać 
natomiast dla wskaźnika Liczba wspólnych, zintegrowanych przedsięwzięć o charakterze 
turystycznym zrealizowanych we współpracy z Gminą Wieliczka, gdzie dla porównywanych lat 
2015 – 2020 odnotowano 41-procentowy spadek. Wskazuje to na pozostającą nadal do rozwoju 
kwestię integracji działań w obszarze lokalnej turystyki i wpływa na całościową ocenę domeny. 

Wskaźnik określony dla celu strategicznego III – tj. Liczba wydarzeń o charakterze kongresowym 
w danym roku – nie wykazuje stałego trendu, co również powinno stanowić przestrzeń do 
rozważenia konieczności weryfikacji działań w tym zakresie i przekłada się na ocenę charakteru 
zmian dla całej domeny 4. 

Rekomendacje wynikające z monitoringu wskaźników dla domeny: 
− Weryfikacja chęci kontynuacji działań związanych z realizacją zintegrowanych 

przedsięwzięć o charakterze turystycznym oraz wydarzeń o charakterze kongresowym 
(cele strategiczne 2 i 3) 

− Doprecyzowanie wskaźnika: Liczba odwiedzających turystyczną witrynę Wieliczki – 
konieczność dookreślenia liczby i nazwy monitorowanych w tym zakresie witryn. 

 

Rekomendacje do wdrożenia w przyszłej Strategii 
 

Wnioski: 
− Rozważenie dylematów – dla kogo warto rozwijać lokalną ofertę turystyczną? W 

przypadku której grupy turystów jest szansa na dłuższe pozostanie w Wieliczce i w tym 
przypadku zaoferowanie usług komplementarnych do produktu Kopalni Soli? Mogą to być 
kuracjusze, ale też Krakowianie, turyści indywidualni. Przeanalizowanie tych 
uwarunkowań i opracowanie dedykowanej wybranym grupom oferty oraz wspieranie jej 
rozwoju. 

− Kontynuacja działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w tym dużych wydarzeń 
mogących budować rozpoznawalność Wieliczki i tworzyć skojarzenia inne niż tylko 
Kopalnia. 

− Jako cele operacyjne wymagające kontynuacji w kolejnym okresie strategicznym 
wskazano następujące:   
 1.2. Wielickie magnesy”- stworzenie bogatej oferty atrakcyjnych wydarzeń 

rozpoznawalnych w skali co najmniej regionalnej i krajowej; 



 

 2.2. Prowadzenie zintegrowanych działań promocyjno-informacyjnych.  



 

Domena 5. Wieliczka dobra miejsce na biznes. 

 

Wieliczka dobre miejsce na biznes

Prowadzenie polityki proinwestycyjnej 
Gminy zapewniającej zrównoważony 
środowiskowo rozwój gospodarczy.

Kompleksowe przygotowanie 
terenów inwestycyjnych dostępnych 

w Gminie Wieliczka.

Zapewnienie wysokich standardów w 
obsłudze podmiotów 

gospodarczych.

Promocja terenów inwestycyjnych 
oferowanych w Gminie Wieliczka. 

Wzmacnianie rozwoju i 
konkurencyjności lokalnych 

przedsiębiorstw.

Wzmocnienie funkcji gospodarczych 
w mieście Wieliczka.

Rozwój współpracy 
międzysektorowej na rzecz 

kreowania rozwoju gospodarczego 
na terenie Gminy.



 

Ocena stopnia realizacji Strategii – Domena 5. 
 
Cel strategiczny I. Prowadzenie polityki proinwestycyjnej Gminy zapewniającej zrównoważony środowiskowo rozwój gospodarczy. 
 

Nazwa celu operacyjnego/zadania Stopień 
zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 1.1:  Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dostępnych w Gminie Wieliczka. 

Budowa infrastruktury dla uruchomienia Wielickiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej.  

Zadanie w trakcie realizacji - projekt pn. „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności 
Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” 

Cel operacyjny 1.2: Zapewnienie wysokich standardów w obsłudze podmiotów gospodarczych. 

Utworzenie punktu ds. informacji i obsługi klientów 
gospodarczych.  

Zadanie niezrealizowane. 

Wdrożenie usług i procedur świadczonych w formie 
e-administracji. 

 

Zadanie zrealizowane – cała obsługa podmiotów gospodarczych odbywa się poprzez 
e-administrację. 

Cel operacyjny 1.3:  Promocja terenów inwestycyjnych oferowanych w Gminie Wieliczka. 

Opracowanie pakietu ofert inwestycyjnych 
obejmujących nie tylko dostępne tereny 
inwestycyjne, ale także dostęp do usług, kadr, oferty 
kulturalnej).  

Zadanie realizowane na bieżąco - opracowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna 
WSAG, przygotowywane oferty inwestycyjne, ogłaszane przetargi na sprzedaż 
działek inwestycyjnych.  

Uczestnictwo w wydarzeniach gospodarczych o 
zasięgu co najmniej regionalnym. 

 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym (np. uczestnictwo i promocja terenów WSAG 
na Forum Ekonomicznym). 



 

Współpraca z innymi strefami inwestycyjnymi i 
podmiotami gospodarczymi z Małopolski  

Zadanie niezrealizowane. 

Cel strategiczny II. Wzmacnianie rozwoju i konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw 
 

Nazwa celu operacyjnego/zadania Stopień 
zrealizowania Uzasadnienie 

Cel operacyjny 2.1:  Wzmocnienie funkcji gospodarczych w mieście Wieliczka. 

Ożywienie gospodarcze centrum Wieliczki. 
 

Zadanie częściowo zrealizowane – program wydarzeń realizowanych w ramach 
projektu „Rynek w centrum kultury” przyciągający mieszkańców i turystów do 
przestrzeni centralnej; oferta CAFE Kultura i in. 

Poprawa estetyki wizualnej centrum Wieliczki.  Zadanie realizowane w trybie ciągłym (np. rewitalizacja Parku, utrzymanie zieleni, 
poprawa estetyki przestrzeni publicznych w centrum miasta) 

Budowa parkingów na terenie „Pod Baranem”.  Zadanie zrealizowane. 

Realizacja systemu wsparcia dla przedsiębiorców 
prowadzących działalności w branży 
okołoturystycznej.  

Zadanie niezrealizowane. 

Wsparcie doradczo-informacyjne skierowane do 
przedsiębiorców lokalnych w zakresie prowadzonych 
działalności oraz pozyskiwania środków 
zewnętrznych na rozwój swoich firm.  

 
Zadanie niezrealizowane. 

Cel operacyjny 2.2: Rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz kreowania rozwoju gospodarczego na terenie Gminy 

Wzmocnienie działań samorządu gospodarczego 
funkcjonującego w gminie. 

 Zadanie niezrealizowane. 

Powołanie Forum Gospodarczego w Wieliczce, 
będącego płaszczyzną do cyklicznych spotkań 
samorządu, instytucji publicznych z sektorem 
biznesu. 

 
 Zadanie niezrealizowane. 



 

Organizacja branżowych wydarzeń gospodarczych 
(np. kongres gospodarczy, konferencje, szkolenia, 
targi przedsiębiorczości itp.)  

Zadanie zrealizowane – przykładowe wydarzenia gospodarcze np. V edycja Kongresu 
„Polska Chemia”; XIII Symposium of Magnetic  Measurements and Modelling  
SMMM 

 



 

Ocena wskaźników monitoringowych określonych dla Domeny 5. 
 

Nazwa wskaźnika J.p. Źródło 
2015                            
(rok 

bazowy) 
2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana6 Trend 

Cel strategiczny I. Prowadzenie polityki proinwestycyjnej Gminy zapewniającej zrównoważony środowiskowo rozwój gospodarczy 

Liczba nowych inwestorów w WSAG sztuk UMiG 
Wieliczka 1 1 2 1 1 1 0% 

 

% wykorzystanej przez inwestorów 
powierzchni WSAG % UMiG 

Wieliczka 2,30 1,15 5,84 6,96 2,64 12,03 423,04% 
 

Liczba publikacji/działań 
promocyjnych zachęcających do 
inwestycji w WSAG 

sztuk UMiG 
Wieliczka Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. 

Cel strategiczny II. Wzmacnianie rozwoju i konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw 
Liczba podmiotów gospodarczych z 
branży turystycznej, które 
skorzystały z gminnego wsparcia 

sztuk UMiG 
Wieliczka Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. 

Liczba podmiotów gospodarczych 
działających w sferze turystycznej  sztuk UMiG 

Wieliczka 235 227 238 249 255 276 17,45% 
 

Liczba branżowych wydarzeń 
gospodarczych zorganizowanych na 
terenie gminy w danym roku 

sztuk UMiG 
Wieliczka Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. 

Całościowa ocena charakteru zmian w ramach domeny:  
 

                                                         
6 Zmiana osiągnięta dla 2020 r. w porównaniu z rokiem bazowym lub najwcześniejszym pomiarem (w %). 
 



 

Całościowa ocena Domeny 5 oparta o wyniki uzyskane w ramach wskaźników monitoringowych 
jest pozytywna. Wskaźniki monitorujące cel strategiczny I notują korzystne dla rozwoju trendy – 
stabilnie wzrasta liczna nowych inwestorów WSAG oraz powierzchnia WSAG wykorzystywana 
pod inwestycje. 

W ramach celu strategicznego II pozytywne zmiany można zaobserwować w ramach wskaźnika 
Liczby podmiotów gospodarczych działających w sferze turystycznej – liczba ta wzrosła na 
przestrzeni lat 2015 – 2020 o 17,45% .  

 

Rekomendacje wynikające z monitoringu wskaźników dla domeny: 
− Rezygnacja ze wskaźników, dla których dane nie są zbierane i agregowane: Liczba 

publikacji/działań promocyjnych zachęcających do inwestycji w WSAG; Liczba podmiotów 
gospodarczych z branży turystycznej, które skorzystały z gminnego wsparcia; Liczba 
branżowych wydarzeń gospodarczych zorganizowanych na terenie gminy w danym roku. 

 

Rekomendacje do wdrożenia w przyszłej Strategii 
 

Wnioski: 
− Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych wymaga najpierw pozyskania ich od osób 

prywatnych, gmina nie dysponuje już wolnymi gruntami, które można by wykorzystać na 
ten cel. 

− Wyzwanie -  jak prowadzić promocję gospodarczą? Na jakich inwestorach powinno nam 
zależeć? Jakie powinny być najważniejsze wyznaczniki dla efektywnej promocji 
gospodarczej gminy? 

− Jako cele operacyjne wymagające kontynuacji w kolejnym okresie strategicznym 
wskazano następujące:    
 1.1. Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dostępnych w Gminie 

Wieliczka; 
 1.3. Promocja terenów inwestycyjnych oferowanych w Gminie Wieliczka. 

 
 

Zatwierdzam 

 

____________________ 

        Wieliczka 
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