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Kraśnik to miasto z bogatą historią 
przemysłową, liczące ponad 
30 tysięcy mieszkańców

Wojciech Wilk

          Olbrzymim atutem Kraśnika jest jego bliskość 

względem jednego z największych ośrodków 

akademickich w Polsce. W połączeniu z doskona-

łym układem komunikacyjnym, który dla inwesto-

rów jest ważnym czynnikiem wyboru lokalizacji, 

dostępnością terenów inwestycyjnych oraz 

wykwalifikowaną kadrą, daje to dobre perspekty-

wy dalszego rozwoju miasta. Kraśnik to również 

idealne miejsce dla młodych rodzin. W mieście 

dostępna jest urozmaicona oferta kulturalna 

i rekreacyjna oraz rozwinięta baza sportowa, 

prowadzone są również inwestycje mające na celu 

poprawę komfortu życia mieszkańców oraz 

wsparcie przedsiębiorców.

  Zachęcam Państwa do zapoznania się 

z informacjami o Kraśniku, a także do odwiedzenia 

miasta.
Burmistrz miasta Kraśnik

the Mayor of the city Kraśnik

Kraśnik is a city with a rich industrial history, with more than 30,000 inhabitants

           Kraśnik's great advantage is its proximity in relation 

to one of the largest academic centers in Poland. Combi-

ned with an excellent communication system, which 

is an important factor for investors when choosing 

a location, accessibility of investment areas and qualified 

staff, it gives good prospects for further development 

of the city. Kraśnik is also a great place for young families. 

Varied cultural and recreational offer is available in the 

city as well as recreational and well-developed sports 

base. Investments are also carried out to improve the 

quality of residents life and support for entrepreneurs.

     I invite you to read information about Kraśnik, 

and also to visit our city.



Dlaczego warto 
inwestować w Kraśniku?

Why is it worth to invest in Kraśnik?

Good location

Zaplecze naukowe 
i technologiczne

Wykwalifikowani 
pracownicy

Dobra 
lokalizacja

Doświadczenie
w przemyśle

Czas wolny
i wypoczynek

Pozytywny klimat
do prowadzenia
biznesu

Scientific and technological 
background

Skilled workers

Industry experience Leisure and recreation

Positive climate for business



Dobra 
lokalizacja

      Kraśnik leży w południowo-zachodniej części 

województwa lubelskiego, zajmując powierzchnię 

26,1 km2. Krzyżują się tutaj drogi krajowe: 

nr 19 łącząca Kuźnicę Białostocką z Lublinem, 

Rzeszowem i Barwinkiem (wkrótce droga ekspre-

sowa S19) i nr 74 pomiędzy Sulejowem-Kiel-

cami-Zamościem a Zosinem nieopodal przejścia 

granicznego z Ukrainą. Istotnym elementem infra- 

struktury drogowej jest droga wojewódzka nr 833, 

która łączy miasto z mostem na Wiśle w miejsco-

wości Kamień. 

    Kraśnik oddalony jest o 65 km od lotniska 

w Świdniku (Port Lotniczy Lublin). Przez miasto 

przebiega również linia kolejowa Lublin – Rzeszów. 

         W perspektywie najbliższych 2 lat  przez Kra-

śnik przebiegać będzie droga ekspresowa S19, 

będąca częścią ważnego szlaku komunikacyjnego 

łączącego Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumu-

nię, Bułgarię i Grecję - Via Carpatia.

Good location

Port Lotniczy Lublin (LUZ)

65 km, 1 h 5 min

Warszawa

217 km, 3 h

Rzeszów

120 km, 1 h 45 min

Kraków

280 km, 3 h 10 min

Lublin

50 km, 48 min

Kielce

128 km, 1 h 50 min

Chełm

106 km, 1 h 30 min

    Kraśnik lies in the southwestern part of the Lublin 

Province, covering an area of 26.1 km2. National roads 

intersect here: No. 19 connecting Kuźnica Białostocka with 

Lublin, Rzeszów and Barwinek (soon the S19 expressway) 

and No. 74 between Sulejów-Kielce-Zamość and Zosin near 

the border crossing with Ukraine. Provincial road No. 833, 

which connects the city with the bridge over the Vistula river 

in the town of Kamień is an important element of the road 

infrastructure.

      Kraśnik is 65 km away from the airport in Świdnik 

(Lublin Airport). The Lublin - Rzeszów railway line also runs 

through the city.

       In the next two years, the S19 express road will pass 

through Kraśnik, which is part of an important communica-

tion route  connecting Lithuania, Poland, Slovakia, Hungary, 

Romania, Bulgaria and Greece - Via Carpatia.



Fabryka Łożysk Tocznych 

Kraśnik S.A.

GUMET Sz. Geneja Sp. j

AJG Zakłady Poligraficzne

Cyclone Polska Sp. z o.o.

WABO Kraśnik Sp. z o.o.

ORTIS s.c.

Stare DrewnoSp. z o.o.

WOD-BUD Sp. z o.o.

PBI Infrastruktura S.A.

ROLFLEX Zakład Opakowań 
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Wykwalifikowani
pracownicy

  W mieście funkcjonują techniczne szko-

ły średnie, które oferują uczniom bogatą ofertę eduka-

cyjną m.in. z branż: informatycznej, mecha-

tronicznej, mechanicznej, elektrycznej, budowlanej, 

mechaniki samochodowej, hotelarskiej czy logi-

stycznej. Ponadto uczniowie mają do dyspozycji 

warsztaty kształcenia praktycznego, gdzie mogą 

szlifować swoje umiejętności. W 2019 r. infrastruktura 

ta została rozbudowana o 18  nowych pracowni, które 

poszerzają ofertę szkół o 7 zawodów.

  Kraśnickie szkoły średnie współpracują 

z przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi oraz instytu-

cjami, by jak najlepiej dostosować swoją ofertę do 

potrzeb rynku pracy. Dzięki temu, absolwenci szkół 

średnich posiadają szeroką wiedzę, praktyczne 

umiejętności oraz są cenionymi pracownikami.

Populacja miasta

47 %
16 275

34 539
osób

53 %
18 264

2081
<15 lat

2079
<15 lat

11 387
15-64 lat

10 102
15-59 lat

2807
>65 lat

6083
>60 lat

Skilled workers

Przedział wiekowy osób
(nieprodukcyjny, produkcyjny, poprodukcyjny)

       There are technical high schools in the city, which

offer students a wide educational offer, including profe-

ssions from many industries: IT, mechatronics, mechanics, 

electricity, construction, car mechanics, hotel manage-

ment and logistics. They cooperate with enterprises, 

universities and institutions to adapt their offer to the 

labor market needs. In 2019, education infrastructure was 

expanded by 18 new labs which extended the range 

of schools by 7 professions. 

City population

people

The age range of people
(non-production, production, post-production)

years years

years years

years years



Zaplecze naukowe
i technologiczne

     Droga z Kraśnika do jednego z największych 

ośrodków akademickich w Polsce zajmuje zaledwie 

45 min. Dzięki bliskiej lokalizacji lubelskich szkół 

wyższych oraz otoczenia okołobiznesowego 

(m.in. Instytutu Agrofizyki PAN, Lubelskiego Parku 

Naukowo-Technologicznego, Instytutu Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz 

Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego), 

zarówno pracodawcy, jak i osoby kształcące się 

mają łatwy dostęp do ofert uczelni oraz wiele 

możliwości nawiązywania współpracy w zakresie 

rozwoju technologii, badań i wdrażania innowacji. 

Scientific and technological 

Liczba studentów na uczelniach

20 255

9 054
8 032

7 574

7 059

5 799

1 604
1 581

6
3

0

       Kraśnik lies 45 minutes away from one of the 
largest academic centers in Poland - Lublin. Due to 
the close location of Lublin's universities and 
business-related environment (including the 
Institute of Agrophysics of the Polish Academy 
of Sciences, the Lublin Science and Technology 
Park, IUNG Institute of Cultivation of Fertilization 
and Soil Science in Puławy and the Puławy Science 
and Technology Park), both employers and learners 
have easy access to university offers and lots 
of opportunities to establish cooperation in the 
field of technology development, research and 
innovation implementation.

Number of students at universities

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Maria Curie-Sklodowska University

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Catholic University of Lublin

Politechnika Lubelska
Lublin University of Technology

Uniwersytet Przyrodniczy
University of Life Sciences

Uniwersytet Medyczny
Medical University

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
University of Economics and Innovation

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
University College of Enterprise and Administration

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza
Vincent Pol University

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
College of Social Sciences



Important industrial centers

Ważne firmy przemysłowe

Fabryka Łożysk Tocznych 

Kraśnik S.A.

TN Polska Sp. z o.o

PPW NABOR G. Naborczyk

GUMET Sz. Geneja Sp. j

AJG Zakłady Poligraficzne

Cyclone Polska Sp. z o.o.

WABO Kraśnik Sp. z o.o.

ORTIS s.c.

Stare DrewnoSp. z o.o.

WOD-BUD Sp. z o.o.

PBI Infrastruktura S.A.

ROLFLEX Zakład Opakowań 

Drukowanych

Doświadczenie
w przemyśle

   Kraśnik jest miastem z bogatą tradycją

przemysłową. W latach 30. XX w. na terenie 

dzisiejszego Kraśnika Fabrycznego powstała Fabry-

ka Amunicji w ramach programu budowy Central-

nego Okręgu Przemysłowego. Zakład ten, pod 

koniec lat 40. XX w., dał podwaliny dla Kraśnickiej 

Fabryki Wyrobów Metalowych - poprzednika 

obecnej Fabryki Łożysk Tocznych. Oprócz wysoko 

rozwiniętego przemysłu metalowego, od wielu lat 

w mieście dominuje przemysł poligraficzny, branża 

remontowo-budowlana oraz transportowa. Miasto 

słynie również z produkcji ręcznie wytwarzanej 

cegły, sięgającej już czasów średniowiecza. 

       W Kraśniku największą grupę stanowią małe 

i średnie przedsiębiorstwa.

Industry experience

        Kraśnik is a city with rich industrial tradition. In the 

1930s, an ammunition factory was established in today's 

Kraśnik Fabryczny as a part of the Central Industrial 

District construction program. This factory, at the end of 

the 1940s, laid the foundations for a metal product 

manufacturing plant - the predecessor of the present 

Rolling Bearing Factory. In addition to the highly develo-

ped metal industry, the printing industry, renovation, 

construction and transport industries have dominated the 

city for many years. The city is also famous for the produc-

tion of hand-made bricks dating back to medieval times.

      The medium-sized and small companies make up 

the majority of the Kraśnik enterprises.



  Przedsiębiorcy w Kraśniku mogą liczyć 

na szerokie wsparcie ze strony władz lokalnych. 

Miasto oferuje pomoc w procesie inwestycyjnym 

już od etapu poszukiwania lokalizacji, jak również 

opiekę poinwestycyjną. Wsparcie w tym zakresie 

można uzyskać w Biurze Obsługi Inwestorów. 

W Kraśniku dostępne są uzbrojone tereny inwesty-

cyjne, a także ulgi dla inwestorów w postaci 

zwolnień w podatku od nieruchomości oraz podat-

ku dochodowym (do 70% wartości inwestycji).

Pozytywny klimat
do prowadzenia 
biznesu
Positive climate for business

3 691,03 złPowiat kraśnicki

4 260,71 zł

76,3 %

Woj. Lubelskie

Średnie wynagrodzenia 
za 2018 r.:

to stanowi

To stanowi 175,8 % w stosunku do Polski

To stanowi 127,5 % w stosunku 
do woj. Lubelskiego

4 834,76 złPolska

13,3 % 11,1 % 10,2 %

Bezrobocie w powiecie Kraśnickim
w latach 2016-2018

2016 2017 2018

w stosunku 
do Polski

86,6 %
w stosunku 

do woj.
lubelskiego

     Entrepreneurs in Kraśnik get strong support 

from local authorities. The city offers assistance 

in the investment process from the stage 

of location searching, as well as post-investment 

care. Support in this regard can be obtained at the 

Investor Assistance Office. Ready to build invest-

ment areas are available in Kraśnik, as well as reliefs 

for investors in the form of property and income 

tax exemptions (up to 70% of the investment 

value).

Average salaries for 2018:

it makes

Unemployment decrease in 2016-2018

This is 175,8% compared to Poland

This is 127.5% in relation to the Lublin province

in relation to 
Poland in relation to the 

Lublin province



    Kraśnik znajduje się w malowniczej dolinie 

rzeki Wyżnicy, otoczonej pięknymi lasami, gdzie 

swój początek ma Roztocze Zachodnie. Miasto 

i okolice oferują szereg atrakcji dla osób lubiących 

aktywne spędzanie wolnego czasu. Dostępna jest 

również bogata baza sportowo-rekreacyjna, 

obejmująca m. in. basen kryty i odkryty, korty 

tenisowe, hale sportowe, orliki, ścieżki rowerowe, 

zalew o pow. 42,66 ha, parki i place zabaw dla 

najmłodszych. 

20
placów zabaw

12km
ścieżek rowerowych

3
korty tenisowe

7
parków

2
baseny

20
obiektów sportowych

3
orliki

Czas wolny
i wypoczynek
Leisure and recreation

    Kraśnik is located in the picturesque valley 

of the Wyżnica River, surrounded by beautiful forests, 

where the West Roztocze begins. The city and its 

surroundings offer a number of attractions for people 

who like to spend their free time actively. There is an 

extensive sports and recreation base, including indoor 

and outdoor pool, tennis courts, sports halls, “Orlik” 

courts, bike paths, lagoon of the 42,66ha area, parks 

and playgrounds for children.

sports facilitieschildren playgrounds

„Orlik” courts tennis courts pools

of bike paths parks



Bogata baza sportowa
Extensive sports base

Place zabaw dla dzieci
Children playgrounds

Turystyka i rekreacja
Tourism and Recreation

Drużyna Spice Gears na turnieju robotyki
Spice Gears Team on the robotics tournament
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Urząd Miasta Kraśnik

kom. +48 720 840 222
tel. +48 825 15 66
fax +48 825 27 09
invest@krasnik.eu

t.klepacz@krasnik.eu

ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

tel. +48 81 825 15 20
fax +48 81 825 27 09
sekretariat@krasnik.eu

Biuro Obsługi Inwestorów
Investor Service OfficeKraśnik City Hall


