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NIE BÓJMY SIĘ MARZYĆ
Marek Kęskrawiec, redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”
Niemal rok temu, jadąc samochodem do pracy, słuchałem popularnej audycji ekonomicznej. W roli ekspertów występowali
prezesi, doradcy i członkowie rad nadzorczych instytucji finansowych. Głównym tematem ich rozmowy była troska
o „rynki”, „sektor bankowy” oraz „ratingi”. W pewnym momencie do audycji włączył się słuchacz, właściciel niedużej
firmy z Podkarpacia, który grzecznie, acz stanowczo zażądał, by goście programu zeszli na ziemię i zamiast troszczyć
się o bezosobowe „rynki”, spojrzeli na polską gospodarkę oczami tych, którzy coś konkretnego produkują, oczami polskich
przedsiębiorców.
Radiowa dyskusja uświadomiła mi, jak rzadko udostępniamy swe łamy ludziom, którzy naprawdę znają realia ekonomiczne
Polski. Ludziom, którzy stanowią sól tej ziemi, decydują o jej sile (lub słabości), płacą podatki i są gwarantem zatrudnienia
oraz dobrobytu lokalnych społeczności. Tak zrodziło się w „Dzienniku Polskim” cotygodniowe Forum Przedsiębiorców.
Organizujemy dzisiejszą konferencję parę tygodni po 10. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, w czasie gdy decydują
się losy wielkiego programu funduszy europejskich na lata 2014-2020. Uważamy, że te pieniądze są nadzieją na potężny
skok cywilizacyjny, którego beneficjentami powinni być przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, a dzięki nim także my
wszyscy. Tej szansy nie możemy zmarnować. Nie bójmy się marzyć!

xxxxxx
4

Raport I Forum Przedsiębiorców Małopolski Dziennika Polskiego
Wydawca: Polskapresse, oddział Prasa Krakowska, 31-548, Kraków, al. Pokoju 3
Prezes: Małgorzata Cetera-Bulka
Redakcja: Zbigniew Bartuś, Tomasz Lachowicz
Projekt graficzny: Ewa Natkaniec
Skład: Tomasz Żyłko
Teksty: Zbigniew Bartuś, Marian Cholewiński, Arkadiusz Maciejowski, Maciej Makowski
Zdjęcia: Andrzej Banaś, Anna Kaczmarz, Adam Wojnar, Rafał Stachurski,
Sebastian Maciejko, 123RF, archiwa firm
Korekta: Jerzy Langer
Druk: Drukarnia Leyko sp. z o.o.
www.dziennikpolski24.pl

06-11

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA – FUNDUSZE EUROPEJSKIE SĄ NASZYM
TURBODOŁADOWANIEM

14-19

MAREK SOWA – MAŁOPOLSKA JEST WOJEWÓDZTWEM INSPIRUJĄCYM
DO REALIZACJI MARZEŃ

22-23

FIRMY, KTÓRE POTRAFIĄ – VISUALSUPPORT

26-27

FIRMY, KTÓRE POTRAFIA – VOIGT MEDICA

28-40

WOLNE FORUM – JAK UŁATWIĆ PRZEDSIĘBIORCOM DOSTĘP DO ŚRODKÓW Z UNII

42-44

WIESŁAW BURY – DLACZEGO TRZEBA ZMIENIĆ SPOSÓB DZIELENIA PIENIĘDZY Z UE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

46-51

RPOWM – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
W PIGUŁCE

58-59

LIDERZY MAŁOPOLSKI – PLEBISCYT DZIENNIKA POLSKIEGO

60-63

LIDER INNOWACYJNOŚCI – INPOST

64-67

LIDER INWESTYCJI – MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA PAWŁA II
– BALICE

68-71

LIDER EKSPORTU – LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA

72-75

LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA – SKORUT SYSTEMY SOLARNE

78-81

LIDER MECENATU – GRUPA AZOTY

82-85

LIDER DOBROCZYNNOŚCI – DREWDOM-MĘTEL

86-89

LIDER EDUKACJI – CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KRAKOWIE

92-95

LIDER MARKI MAŁOPOLSKI – KOPALNIA SOLI „WIELICZKA”

5

E lż b iet a Bień ko w s ka
6

ELŻBIETA
BIEŃKOWSKA
WICEPREMIER

WICEPREMIER ELŻBIETA BIEŃKOWSKA
Fundusze Europejskie są naszym turbodoładowaniem.
To dzięki nim rozwój gospodarczy był w ostatnich latach szybszy

Jedną z najbardziej odczuwalnych korzyści członkostwa

rozwojowy. Ostatnie 10 lat to czas intensywnych zmian

w UE jest ogromne wsparcie, jakie Polska otrzymuje z fun-

w polskiej gospodarce, m.in. dzięki Funduszom Europejskim.

duszy unijnych. Pieniądze europejskie z polityki spójności

Teraz czas na mądre zagospodarowanie 82,5 mld euro na

umożliwiły nam uruchomienie programu modernizacji kraju na

lata 2014-2020. Tak, by po 2020 roku Polska była krajem

ogromną skalę. Za nami już całkowicie zamknięta perspektywa

o trwałych podstawach rozwoju.

2004-2006, w której wykorzystaliśmy ponad 14 mld euro. Do
2015 r. możemy inwestować środki z budżetu unijnego na lata

Polacy bardzo pozytywnie oceniają członkostwo naszego

2007-2013. Przyznanie nam blisko 68 mld euro było swego

kraju w Unii Europejskiej. Taki wniosek płynie m.in. z opubli-

rodzaju eksperymentem, bo jeszcze nigdy żaden kraj nie

kowanego w kwietniu bieżącego roku sondażu CBOS. 89%

otrzymał aż tylu funduszy w jednym rozdaniu. Dziś jednak

uważa, że Polska wyraźnie skorzystała na przystąpieniu do

możemy już powiedzieć, że eksperyment był udany.

UE, a przeciwnego zdania jest tylko 7% ankietowanych.

W sumie przez te dziesięć lat bilans przepływów finansowych

Zdecydowana większość sądzi, że nasza obecność w Unii

pomiędzy Polską a UE kształtuje się dla naszego kraju bardzo

przynosi korzyści dla kraju. Analogiczne badania przeprowadzano

korzystnie. Mimo obowiązku płacenia składek do budżetu

w pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej – na Słowacji,

unijnego, dodatnie saldo rozliczeń Polski z UE wynosi grubo

Węgrzech i w Czechach. Zestawienie wyników pokazało,

ponad 60 mld euro.

że mieszkańcy Polski są w tej grupie największymi
uroentuzjastami.

Na styku perspektyw
Miejsce i czas, w którym się znajdujemy, są odpowiednie do

Euroentuzjazm uzasadniony

podsumowań, ale też przedstawienia planów na przyszłość.

Duże zadowolenie z obecności naszego kraju w strukturach

Z jednej strony, minęła właśnie 10. rocznica przystąpienia

Unii Europejskiej zupełnie mnie nie dziwi, bo skorzystaliśmy

Polski do Unii Europejskiej, a pieniądze z budżetu unijnego

i wciąż korzystamy z obecności Polski we Wspólnocie. Dzięki

na lata 2007-2013 są już właściwie w całości zagospodaro-

temu możemy wpływać na ważne decyzje międzynarodowe

wane. Z drugiej strony, przed nami kolejna perspektywa, lata

i podejmować istotne inicjatywy polityczne, mamy też

2014-2020, kiedy zainwestujemy ponad 82,5 mld euro. Tyle że

swoich reprezentantów w instytucjach unijnych. Przystąpienie

tym razem nie możemy już mówić o eksperymencie, bo Polska

do UE sprawiło, że staliśmy się częścią stabilnego politycz-

jest sprawdzonym partnerem, który ma odpowiedni system

nie i w pełni demokratycznego organizmu. Polacy mogą

instytucjonalny, kadry i przede wszystkim własną politykę

swobodnie przekraczać granice wewnątrz strefy Schengen,

rozwoju, zgodnie z którą będzie te pieniądze inwestować.
Znajdujemy się więc na styku olbrzymich planów rozwojo-

bez przeszkód pracować za granicą czy korzystać z licznych

wych. Ten, który się kończy i wcześniejszy, przyniosły nie tylko

programów unijnych, np. skierowanych do studentów.

konkretne efekty, ale też wnioski na przyszłość.
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Przystąpienie do Unii Europejskiej dało Polsce silny impuls
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Wykorzystaliśmy je przygotowując Umowę Partnerstwa

też w zwiększonej wymianie handlowej, dynamicznym rozwoju

i programy operacyjne na lata 2014-2020.

i silnej pozycji niektórych branż na wspólnym rynku, napływie

10 dobrych lat

skowych i zwiększeniu możliwości edukacyjnych.

inwestycji zagranicznych czy poprawie standardów środowi-
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Ostatnie 10 lat to czas szybkiego rozwoju Polski. To m.in. efekt
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europejskiej polityki spójności, uzyskane fundusze pozwoliły

Efekty są widoczne

nadrobić wieloletnie zaniedbania rozwojowe w obszarze infra-

Jak już wspomniałam, Fundusze Europejskie są naszym

struktury, wsparcia przedsiębiorczości, nauki czy edukacji. Bez

turbodoładowaniem. To dzięki nim rozwój gospodarczy był

tych środków zrobilibyśmy to samo, ale nie w tak krótkim czasie.

w ostatnich latach szybszy. Na bieżąco mierzymy efekty

Stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy w Polsce w latach

ich działania za pomocą zestawu wskaźników, np. długości

2004-2013 (średniorocznie 4%. wobec 1 proc. w UE-27) oraz

zmodernizowanych kilometrów dróg i linii kolejowych,

uniknięcie recesji w kryzysowych latach 2009-2010 były

liczbynowo utworzonych miejsc pracy i przedsiębiorstw,

w znacznej mierze efektem wykorzystania funduszy unijnych.

czy nakładów na badania i rozwój. Oczywiście tego, co udało

Szacujemy, że około 20%. średniorocznego wzrostu było

się zrobić, nie da się pokazać tylko za pomocą liczb. Dopiero

efektem realizacji inwestycji współfinansowanych z UE.

w zestawieniu z danymi makroekonomicznymi, i wynikami

Co więcej, w 2012 r., kiedy Unia ponownie odnotowała recesję

regularnie

na poziomie -0,3 proc. PKB, w Polsce wzrost tego wskaźnika

zauważyć jak bardzo zmieniła się Polska od 2004 roku.

prowadzonych

badań

ewaluacyjnych,

można

wyniósł 1,9 proc. Mniej więcej połowa tego wzrostu miała swoje

Z Funduszy Europejskich w latach 2004-2013 w największym

źródło w przedsięwzięciach współfinansowanych z budżetu UE.

stopniu skorzystały samorządy i przedsiębiorstwa. Wartość

W latach 2004-2012 o 18 punktów procentowych zbliżyliśmy

projektów obu tych grup stanowiła dwie trzecie wartości

się też do średniej unijnej w poziomie PKB na mieszkańca.

wszystkich przedsięwzięć dotowanych z Unii. Dominowały

Osiągnęliśmy 67 proc. średniego PKB państw UE. W grupie

wydatki na transport (ponad jedna trzecia wszystkich wydatków),

20 regionów z nowych krajów członkowskich o najszybszym

badania i rozwój technologiczny oraz kapitał ludzki. Średni poziom

tempie równania do średniego poziomu UE znalazło się aż

dofinansowania UE na mieszkańca w kraju wyniósł 8,5 tys. zł.

9 polskich województw. O 8 punktów procentowych – do

W obszarze transportu największych zmian dokonaliśmy na

64,7% – wzrósł wskaźnik zatrudnienia osób w grupie 20-64 lata.

polskich drogach. Wszyscy pamiętamy jak jeździło się po nich

Wciąż jest niższy od średniej unijnej, ale w tempie jego wzrostu

na początku tego stulecia. Dzięki środkom UE zmodernizowa-

ustępujemy tylko Niemcom. Szacujemy, że prawie połowa tej

liśmy i wybudowaliśmy ponad 2,1 tys. km dróg ekspresowych

zwyżki była efektem realizacji inwestycji współfinansowanych

i autostrad oraz ponad 14 tys. km innych dróg. Część z tych

z funduszy unijnych.

inwestycji jest wciąż w realizacji.

Te wszystkie liczby nie są naturalnie efektem działania

Dofinansowane z UE inwestycje na kolei wpłynęły na poprawę

wyłącznie funduszy unijnych. Wiele zawdzięczamy innym

stanu połączeń oraz lepszą obsługę pasażerów. W latach

aspektom członkostwa w UE. Źródeł wzrostu można szukać

2004-2013 zmodernizowaliśmy i wciąż modernizujemy około

Nowy budżet nie będzie prostą kontynuacją poprzedniego. Zdecydowaliśmy, że w nowej perspektywie postawimy głównie na
przedsiębiorczość, innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Zainwestujemy w to 20 mld euro.

unijnym w latach 2004-2013 liczba pracujących w wieku

taboru kolejowego. Znacznie wzrósł odsetek długości torów,

20-64 wzrosła o około 800 tys. osób. Blisko 250 tys. osób

na których pociągi mogą jechać z prędkością powyżej

założyło dzięki dotacjom lub preferencyjnym pożyczkom

120 km/h. Obecnie jest to niemal jedna czwarta, a w 2003 r. było

własną działalność gospodarczą. Głównie były to osoby

zaledwie 5 proc.

bezrobotne. W obszarze edukacji pieniądze europejskie wsparły

Oczywiście wiemy, że w tym obszarze pozostało jeszcze

utworzenie blisko 3 tys. przedszkoli, 55 proc. wszystkich szkół

sporo do zrobienia. Często słyszę pytania o wykorzystanie

zostało wyposażonych w pracownie komputerowe z 250 tys.

pieniędzy dostępnych na kolej. Prawie wszystkie są już zago-

stanowisk, a niemal 90 tys. studentów rozpoczęło studia na

spodarowane. Monitorujemy postępy w inwestycjach i na

tzw. kierunkach zamawianych.

bieżąco reagujemy na pojawiające się trudności. Zaakceptowane w styczniu przez Komisję Europejską zmiany

Czas na refleksję

w Programie Infrastruktura i Środowisko pozwalają nam też

Te liczby robią wrażenie. Pokazują skalę zmian na lepsze.

na większą elastyczność w zarządzaniu środkami unijnymi.

Jednak perspektywa 2007-2013 to nie tylko konkretne efekty,

Nawet w sytuacji ewentualnych opóźnień w konkretnym pro-

ale też wnioski dotyczące nowego budżetu 2014-2020.

jekcie, fundusze nie zostaną utracone, tylko przesunięte na

Zdajemy sobie sprawę, że mimo szybkiego rozwoju gospo-

inną, bardziej zaawansowaną inwestycję. Ponadto Komisja zgo-

darczego nie nadrobiliśmy jeszcze wszystkich zapóźnień.

dziła się na zwiększenie poziomu dofinansowania w projektach

Pojawiły się także nowe wyzwania – środowiskowe, związane

kolejowych.

z bezpieczeństwem energetycznym, innowacyjnością i konku-

Ważnym celem inwestowania środków unijnych była także

rencyjnością gospodarki czy informatyzacją i cyfryzacją.

przedsiębiorczość. W ostatnich 10 latach przedsiębiorcy realizo-

Wiemy również, że nie wszystkie inwestycje były trafione lub

wali około 70 tys. projektów. Wiele z nich dotyczyło działalności

nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Obie perspektywy

innowacyjnej i wdrożenia wyników badawczo-rozwojowych.

to ponad 180 tys. projektów dofinansowanych z UE, wśród

Sprzedaż nowych produktów lub usług rozpoczęło niemal

których siłą rzeczy znalazły się mniej udane. Błędy przecież

1,5 tys. małych i średnich przedsiębiorstw. Poza firmami

nie zdarzają się tylko w świecie idealnym.

wsparcie uzyskało kilkaset instytucji otoczenia biznesu.

Żeby mieć pewność, że jak najlepiej zainwestujemy

Korzyści z przystąpienia do UE widoczne są także w sytuacji

przyznane nam fundusze, postawiliśmy sobie pytanie

na rynku pracy, kwestiach zatrudnienia, integracji społecznej

o miejsce, w którym chcemy się znajdować po zakończeniu

i edukacji, czyli mówiąc ogólniej – kapitału ludzkiego. Wyniki

perspektywy 2014-2020. Nowe rozdanie unijnych środków

przeprowadzonego w 2012 r. na zlecenie Komisji Europejskiej

jest ściśle związane z naszymi celami rozwojowymi,

badania ewaluacyjnego pokazały, że Polska wraz z krajami

określonymi w Strategii Rozwoju Kraju (SRK) do 2020 roku

bałtyckimi znalazła się w grupie państw skutecznie wykorzy-

oraz w unijnej Strategii Europa 2020. SRK była dla nas

stujących środki Europejskiego Funduszu Społecznego na

podstawą, bo nie da się mądrze spożytkować środków

rzecz rynku pracy. Ponadto szacujemy, że dzięki środkom

finansowych, jeśli nie ma się własnej polityki rozwoju.
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2,3 tys. km linii kolejowych. Zakupiliśmy także 300 jednostek
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wskazuje

skierować

Są

to

ści

społecznej

trzy

główne

dostępne

konkurencyjna

obszary,

fundusze

do

które

zakładanie nowych przedsiębiorstw, promocję międzynaro-

roku.

dową czy przygotowanie terenów inwestycyjnych, dostępne

spójno-

będą w Regionalnych Programach Operacyjnych. Dodatkowo

podnoszenie

przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu, takie jak parki

sprawności i efektywności państwa. Przy czym nie chodzi

naukowo-technologiczne czy klastry, z województw lubelskiego,

tutaj tylko o środki unijne. W SRK założyliśmy, że około

podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-

25 proc. wydatków rozwojowych finansowanych będzie z UE.

-mazurskiego mogą liczyć na fundusze z Programu Polska

i

gospodarka,

na
2020

terytorialnej

kraju

poprawa
oraz

Reszta to pieniądze krajowe.

Wschodnia.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zdecydowaliśmy

Tylko w ramach tych trzech pakietów mamy dla nich ponad

się też na większą decentralizację zarządzania pieniędzmi

16 mld euro. A przecież są też inne programy. Firmy, obok

europejskimi. Z 25 do około 40 proc. wzrośnie odsetek

samorządów, pozostaną głównymi beneficjentami polityki

funduszy będących w dyspozycji samorządów wojewódzkich.

spójności. Będą też wykonawcami wielu inwestycji, np. dla

To marszałkowie najlepiej znają mocne strony i specyficzne

samorządów czy przy projektach drogowych lub kolejowych.

problemy swoich województw. Dzięki temu są w stanie

A na te przeznaczymy najwięcej funduszy. Pieniądze na przed-

efektywnie zainwestować powierzone im środki. Inne zmiany,

sięwzięcia z zakresu transportu, w większości na drogi i linie

które chcemy wprowadzić, to m.in. szersze zastosowanie

kolejowe, które znajdują się w sieci TEN-T (Transeuropejska

wsparcia zwrotnego, takiego jak pożyczki, poręczenia albo

Sieć Transportowa), to ponad 27 mld euro. Za te środki chcemy

wejścia kapitałowe, czy większe zaangażowanie miast w pro-

przede wszystkim dokończyć budowę podstawowej sieci dróg

wadzenie polityki rozwoju, np. poprzez słynny już instrument

ekspresowych i poprawić jakość infrastruktury kolejowej. Inne

ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

obszary, w które będziemy inwestować, to m.in. szeroko pojęty

Nowa perspektywa – więcej dla przedsiębiorców

twa naturalnego i kulturowego.

kapitał ludzki, środowisko oraz uzupełniająco ochrona dziedzicNowy budżet nie będzie więc prostą kontynuacją poprzedniego.
Zdecydowaliśmy, że w nowej perspektywie postawimy głównie

Silne podstawy rozwoju

na przedsiębiorczość, innowacyjność i konkurencyjność gospo-

Postęp w osiąganiu założonych celów będziemy mierzyć,

darki. Zainwestujemy w to 20 mld euro. Nie chodzi o rewolucyjną

podobnie jak obecnie, za pomocą wskaźników.

zmianę, ale o przesunięcie akcentów. Nominalnie wciąż najwię-

że w 2023 r. PKB per capita w Polsce osiągnie 77 proc. unij-

Zakładamy,

cej funduszy trafi na transport, ale największy wzrost nakładów

nej średniej. W tym czasie wszystkie gospodarstwa domowe

zanotujemy właśnie w tych obszarach. Będziemy dążyć do tego,

w Polsce mają być w zasięgu dostępu do szybkiego internetu.

aby w 2023 roku nakłady na badania i rozwój w Polsce wynosiły

70 proc. mieszkańców naszego kraju będzie mogło używać

ok. 2 proc. PKB, z czego połowa ma pochodzić od przedsiębior-

tego medium w kontaktach z administracją publiczną. Ten sam

ców. W naszym kraju wciąż zbyt mało środków przeznacza się

odsetek będzie korzystać z oczyszczalni ścieków. Chcemy, by

na tego typu działalność.

ponad 80 proc. dzieci w wieku 3-4 lat zostało objętych edukacją

Dofinansowanie najbardziej innowacyjnych projektów ma

przedszkolną, a blisko 9 proc. osób w wieku 25-64 lata kształ-

pochodzić z krajowego Programu Inteligentny Rozwój (PO IR).

ciło się lub brało udział w szkoleniach.

Jego budżet wyniesie 8,6 mld euro. Fundusze PO IR mają wspie-

Wszystkie te działania mają prowadzić do tego, aby w 2020 r.

rać współpracę biznesu i nauki, która pozwoli na komercjalizację

Polska była krajem o silnych podstawach dalszego rozwoju.

wyników badań. Chodzi o nic innego jak przełożenie tego, co

Politykę rozwoju, w tym fundusze unijne na lata 2014-2020,

się wymyśla w naszych uczelniach, na produkty rynkowe, z któ-

kierujemy tak, by rozwijać wewnętrzny potencjał Polski i jej

rych możemy wszyscy korzystać. Uczelnie w perspektywie

województw. Innymi słowy, wydobywać z nich to, co najlep-

2007-2013 otrzymały duże dotacje na rozbudowę swojej infra-

sze. Wielokrotnie zapowiadałam, że w 2020 roku będziemy

struktury naukowo-badawczej. Kolejny krok to wykorzystanie jej

już na tyle zamożnym krajem, że pozostanie największym

do zwiększenia innowacyjności gospodarki.

beneficjentem polityki spójności w perspektywie 2021-2027

Środki na mniej skomplikowane i obarczone mniejszym

stanie się niemożliwe. I to, paradoksalnie, będzie najlepszą

ryzykiem projekty, np. inwestycje małych i średnich firm,

miarą sukcesu.

E lż b iet a Bień ko w s ka

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA
wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju
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Urodziła się 4 lutego 1964 w Katowicach. W 1982 ukoń-

Innowacji dla Województwa Śląskiego, była kierownikiem

czyła IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

zespołu zadaniowego ds. aktualizacji strategii rozwoju

w Sosnowcu, w 1988 orientalistykę w zakresie iranistyki

województwa śląskiego na lata 2000-2020, a także koor-

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,

dynatorem i negocjatorem zespołu tworzącego Regionalny

w 1996 Krajową Szkołę Administracji Publicznej (IV pro-

Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata

mocja), a w 1998 studia podyplomowe w Szkole Głównej

2007-2013, doprowadzając do przyjęcia tego programu

Handlowej.

4 września 2007 w grupie pierwszych pięciu programów

Jest wieloletnim praktykiem zarządzania i wdrażania pro-

regionalnych w Polsce. Była członkiem Komitetu Monito-

gramów operacyjnych współfinansowanych z funduszy

rującego Regionalny Program Operacyjny Województwa

pomocowych i strukturalnych w ramach polityki spójności

Śląskiego. Wykładała na Politechnice Śląskiej w ramach

UE, zwolenniczką decentralizacji władzy publicznej, w tym

II edycji Europejskich Studiów Podyplomowych z zakresu

zarządzania polityką spójności UE w Polsce.

programów strukturalnych Unii Europejskiej. 5 paździer-

Pracowała jako pełnomocnik wojewody ds. kontraktu

nika 2007 zarząd województwa powołał ją na stanowisko

regionalnego dla województwa katowickiego i strategii

dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. W latach

rozwoju regionalnego. Brała także udział w pracach nad

2002-2007 zajmowała stanowisko wiceprzewodniczącej

przygotowaniem programu PHARE INRED. Odbyła staże

rady nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regio-

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w administra-

nalnego S.A. 16 listopada 2007 została zaprzysiężona na

cji brytyjskiej. Stanowisko dyrektora Wydziału Rozwoju

stanowisko ministra rozwoju regionalnego w pierwszym

Regionalnego (ówcześnie Wydziału Programowania i Fun-

rządzie Donalda Tuska.

duszy Europejskich) objęła w czasach, gdy marszałkiem

W wyborach parlamentarnych w 2011 została wybrana do

województwa śląskiego był Jan Olbrycht (późniejszy poseł

Senatu jako bezpartyjna kandydatka z ramienia Platformy

do PE z ramienia Platformy Obywatelskiej), utrzymała po

Obywatelskiej. Startując w okręgu wyborczym nr 75, otrzy-

przejęciu władzy w regionie w 2002 przez Michała Czar-

mała 48 281 głosów. W drugim rządzie Donalda Tuska

skiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz w 2006,

zachowała stanowisko ministra rozwoju regionalnego.

gdy marszałkiem województwa został Janusz Moszyń-

27 listopada 2013 prezydent Bronisław Komorowski na

ski z ramienia Platformy Obywatelskiej. Koordynowała

wniosek premiera powołał Elżbietę Bieńkowską na stano-

prace zespołu przygotowującego Regionalną Strategię

wisko wicepremiera i ministra infrastruktury i rozwoju.

Energia,
innowacyjność,
ambicja
Pozycja lidera zobowiązuje do uważnego patrzenia
w przyszłość. Dziś siła Grupy Azoty wynika nie tylko
z jej wielkości, lecz również z bogactwa jej oferty.
W segmencie nawozowym, który odpowiada za główną część
przychodów Grupy, oferuje ona pełną gamę ich odmian i postaci.
To powód do satysfakcji, a zarazem bodziec do poszukiwań
nowych rozwiązań.
Nie mamy innego wyboru. Żeby w pełni wykorzystać ogromny
potencjał Grupy, musimy się zmieniać. Musimy tworzyć nowe, lepsze
produkty – dlatego w najbliższych latach do komplementarnej już
teraz gamy nawozów dodamy ich kolejne rodzaje. Musimy szukać
nowych źródeł surowców. I znajdujemy je – w Polsce i w Senegalu,
czyli na całym świecie. Doskonalimy łańcuchy dostaw, badamy nowe
rynki, pozyskujemy strategicznych partnerów, analizujemy nasze
otoczenie energetyczne.
Kreatywne działanie na tak wielką skalę wymaga śmiałości, energii,
elastyczności i szybkości reagowania. Wszystkie te cechy uosabia
obecna w naszym znaku firmowym jaskółka – ptak żyjący blisko ludzi,
ale przemieszczający się na wielkie odległości. Ptak piękny i delikatny,
a jednocześnie zręczny i szybki. I wzbijający się w górę tak wysoko,
że czasem traci się go z oczu. W Grupie Azoty nie wyznaczamy sobie
granic ani górnych pułapów. Latamy wysoko.
.

Tarnowska Strefa Przemysłowa

– pole

działania
dla ambitnych

Dzięki połączeniu najlepszych polskich firm
chemicznych Grupa Azoty zdobyła szczególne
kompetencje, jeśli chodzi o organizację
procesów technologicznych wymagających
szczególnej troski o środowisko naturalne.
Dzięki temu może ona zaoferować
przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnej Strefy
Przemysłowej, w której działalność ich firm
stanie się dużo łatwiejsza i bardziej efektywna.

Historia przemysłu chemicznego w Tarnowie jest
bardzo długa. Powstałe w 1930 roku Zakłady Azotowe
w Tarnowie-Mościcach były jedną z największych
inwestycji przemysłowych II Rzeczpospolitej.
W ostatnich latach dzięki przemyślanej strategii
konsolidacyjnej spółka z Tarnowa stworzyła Grupę
Azoty – największy w kraju i jeden z największych
w Europie koncern chemiczny. Obecnie w skład Grupy
wchodzą zakłady chemiczne z Tarnowa, KędzierzynaKoźla, Polic i Puław oraz wiele innych spółek, dzięki
którym dysponuje ona własnym zapleczem badawczym
logistycznym i surowcowym.
Dziś Grupa Azoty może się pochwalić nie tylko wielkim
potencjałem produkcyjnym, lecz także wyjątkowymi
umiejętnościami, jeśli chodzi o organizację procesów
technologicznych wymagających szczególnej troski
o środowisko naturalne. Dzięki tym kompetencjom
Grupa jest dziś w stanie zaoferować innym
przedsiębiorstwom dostęp do jedynej w swoim
rodzaju nowoczesnej, dobrze wyposażonej Strefy
Przemysłowej.
Usytuowana w Tarnowie Strefa Przemysłowa oferuje
wyjątkowe możliwości i udogodnienia dla firm
prowadzących działalność, przy której konieczne
jest spełnienie szczególnych wymogów dotyczących
bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Dzięki
stworzonej przez Grupę Azoty infrastrukturze
technologicznej, energetycznej i prawnej
w Tarnowskiej Strefie Przemysłowej można niemal
natychmiast rozpocząć działalność, która w innym
miejscu wymagałaby długotrwałych przygotowań oraz
ubiegania się o specjalne zezwolenia – albo byłaby
wręcz niemożliwa.

Na obszarze ponad 230 hektarów
przedsiębiorcy mają do dyspozycji
obiekty, budynki i wolne powierzchnie.
Strefa Przemysłowa oferuje dostęp do mediów
energetycznych, par technologicznych, wody
grzewczej, a także do wody pitnej i wód
technologicznych. Jej teren objęty jest kanalizacją
sanitarną i przemysłową. W Strefie znajdują się też
instalacje powietrza sprężonego (technologicznego
i pomiarowego) oraz instalacja azotu gazowego.
Na całym jej obszarze działa sieć światłowodowa
i teletechniczna, a jej teren jest ogrodzony i strzeżony
przez profesjonalne służby ochrony mienia. Ma ona
również własną jednostkę straży pożarnej.
Dodatkową zaletą Strefy Przemysłowej jest jej dogodne
położenie w pobliżu ważnych samochodowych szlaków
komunikacyjnych, czyli autostrady A-4 wschód-zachód
oraz trasy 73 w kierunku na Warszawę. Strefa posiada
też własną bocznicę kolejową połączoną z węzłem
kolejowym wschód-zachód.

Jednym z elementów filozofii Grupy
Azoty jest dzielenie się własnym
sukcesem.
Oferta Strefy Przemysłowej skierowana jest do małych
i średnich przedsiębiorstw. Z pewnością jest ona dla
nich szansą na odniesienie sukcesu we współpracy
z silnym i doświadczonym partnerem.

grupaazoty.com
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Małopolska jest województwem,
które inspiruje do realizacji odważnych marzeń
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Ten rok obfituje w ważne rocznice. 1 maja świętowaliśmy

integracji społecznej, energetyki i ochrony środowiska, przez

10-lecie członkostwa w Unii Europejskiej, natomiast 4 czerwca

transport, dbanie o zabytki, po infrastrukturę ochrony zdrowia,

obchodzić będziemy 25. rocznicę pierwszych, wolnych wybo-

rewitalizację przestrzeni publicznej.

rów parlamentarnych w Polsce, których konsekwencją był

Największe wydatki zaplanowano na rozbudowę i modernizację

upadek komunizmu. Te daty skłaniają nie tylko do patrzenia

infrastruktury transportowej – to aż 400,5 mln euro. W ramach

wstecz i analizowania tego, co już za nami. To również świetna

tej osi planujemy diametralnie poprawić kondycję małopol-

okazja do zmierzenia się z planami na przyszłość. Zatem

skich dróg – tak by blisko 80 proc. wojewódzkich tras zyskało

zastanówmy się przez chwilę jak może wyglądać Małopolska

nawierzchnię o dobrym bądź zadowalającym stanie. Teraz taki

w 2020 roku? Czy będzie się tu dobrze żyło nam – mieszkańcom

standard ma 66 proc. dróg w regionie.

regionu? Czy będziemy mieć satysfakcjonującą pracę i szansę

Zamierzamy również rozwijać szybką kolej aglomeracyjną,

rozwoju dla naszych dzieci? Czy uda się przeprowadzić plano-

dzięki dotacjom unijnym chcemy m.in. zakupić 10 nowocze-

wane inwestycje i sprawić, by nasz region był atrakcyjniejszy dla

snych pociągów. Jestem przekonany, że dzięki tym działaniom

inwestorów i turystów? Wierzę, że tak.

o wiele łatwiej będzie dojechać do pracy, szkoły czy lekarza.
Turyści też skorzystają na tych inwestycjach – zwiedzanie

W znacznym stopniu pomoże w tym realizacja Regionalnego

Małopolski będzie jeszcze wygodniejsze.

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Aż 380 mln euro zostanie z kolei przeznaczone na regionalną

2014-2020. Dokument ten przekazaliśmy już Komisji Euro-

politykę energetyczną. W ramach tej osi programu planowana

pejskiej i przed nami jeden z najważniejszych etapów całego

jest m.in. wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych

procesu – negocjacje. Za pół roku, po wypracowaniu osta-

w blisko 56 tysiącach lokali. Powinno to wpłynąć znacząco na

tecznego kształtu programu, powinien on zostać zatwierdzony

poprawę jakości powietrza.

przez Komisję. Na co mogą liczyć mieszkańcy i przedsiębiorcy?

Kolejna ważna część nowego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego to wsparcie

Nowa perspektywa – większe szanse

przedsiębiorczości. Dzięki niemu zwiększy się obszar przygo-

W ciągu sześciu najbliższych lat mamy do rozdysponowania

towanych terenów pod inwestycje. Szacujemy, że przybędzie

ogromną sumę blisko 3 mld euro – to kwota niemal o miliard

ok. 1 800 ha działek w strefach aktywności gospodarczej.

euro większa niż ta, którą nasze województwo dysponowało

Dzięki środkom zaplanowanym na poprawę sytuacji na rynku

w latach 2007-2013! Teraz naszym zadaniem będzie efek-

pracy w Małopolsce – mówimy tu o 268 mln euro – uda się m.in.

tywne wydatkowanie tych gigantycznych pieniędzy, dlatego

przeszkolić kadry w ponad 10 tysiącach przedsiębiorstw i stwo-

od dawna pracowaliśmy nad precyzyjnym planem działania.

rzyć prawie 3 tysiące miejsc opieki dla dzieci do lat 3. To ostatnie

Przygotowaliśmy 13 osi priorytetowych, które swoim zakre-

z pewnością ucieszy młodych rodziców, bowiem brak miejsca dla

sem obejmują całe spektrum działań – od innowacyjności,

dziecka w przedszkolu wymusza niejednokrotnie konieczność

wspierania przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy,

rezygnacji z pracy.

Program na lata 2014-2020 składa się z 13 osi priorytetowych, które swoim zakresem obejmują całe spektrum działań
– od innowacyjności, wspierania przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, integracji społecznej, energetyki
i ochrony środowiska, przez transport, dbanie o zabytki, po infrastrukturę ochrony zdrowia, rewitalizację
przestrzeni publicznej.
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Dużą wagę przywiązujemy do integracji społecznej. Dzięki

wspólnie przy okazji poprzednich perspektyw programowych,

232 mln euro powstanie blisko 600 nowych miejsc pracy

zaowocują mądrymi projektami, które będą służyć nie tylko „tu

w przedsiębiorstwach społecznych, a 6,5 tysiąca osób

i teraz”, ale ułatwią życie następnym pokoleniom. Doskonale

niepełnosprawnych zostanie objętych dedykowanym dla

przecież widzimy, jak w ciągu ostatnich 10 lat zmieniła się

nich programem aktywizacji zawodowej. Wierzę, że dzięki

Małopolska. Ogromna w tym zasługa właśnie środków unijnych.

M arek S o w a

temu uda się pokonać wiele barier, które dzisiaj nie pozwalają
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zdolnym ludziom znaleźć zatrudnienia tylko dlatego, że są

Stawiamy na biznes

niepełnosprawni.

Wsparcie dla przedsiębiorców pojawia się w wielu osiach

Warto też zapoznać się z zamierzeniami mającymi na celu

priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

podniesienie wiedzy i kompetencji mieszkańców regionu.

wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W całości jest temu

Chcemy poprawić kondycję małopolskiego szkolnictwa zawo-

poświęcona oś priorytetowa 3. „Przedsiębiorcza Małopolska”,

dowego, które zupełnie niesłusznie wciąż jest traktowane

której celem jest budowanie i wzmacnianie konkurencyjności

po macoszemu. Wśród zaplanowanych środków są więc

sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To nie tylko strefy

takie, dzięki którym aż 14 tysięcy uczniów szkół zawodowych

aktywności gospodarczej, ale też przedsięwzięcia promujące

weźmie udział w nowoczesnym programie staży i praktyk.

działalność gospodarczą, turystyczną i innowacje. Spory nacisk

Ich ukończenie sprawi, że będą mogli rozwinąć swój talent

położymy również na wspieranie ekspansji małopolskich firm

i to właśnie o nich będą zabiegać pracodawcy. Kto wie – może

na rynki zewnętrzne.

pokutujący od lat stereotyp „gorszych” zawodówek wreszcie

Z kolei przedsiębiorcy stawiający na nowoczesne technologie,

odejdzie do lamusa?

innowacyjność i współpracę ze światem nauki, będą mogli

I wreszcie – służba zdrowia. Na ten cel planujemy przeznaczyć

liczyć na dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 1. „Gospo-

blisko 111 mln euro. Spora część tych środków trafi do szpitali

darka wiedzy”. Chodzi tu m.in. o pomoc we wdrażaniu wyników

powiatowych. Ponad połowa – a więc 60 mln euro – zostanie

badań naukowych czy tworzenie warunków infrastrukturalnych

przekazana na doposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersy-

dla działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach.

teckiego w Krakowie.

Ciekawym pomysłem będą także tzw. bony na innowacje, które

To zaledwie cząstka planów i nadziei, jakie wiążemy z reali-

mają ułatwić prowadzenie projektów innowacyjnych przez małe

zacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

i średnie przedsiębiorstwa.

Małopolskiego na lata 2014-2020. Proszę pamiętać, że po

Dla firm zajmujących się produkcją i wykorzystaniem odna-

zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską i przy-

wialnych źródeł energii przeznaczona jest oś 4. – „Regionalna

gotowaniu dokumentów wdrożeniowych pałeczka zostanie

polityka energetyczna”. Dofinansowywane będą działania

przekazana mieszkańcom regionu – beneficjentom, którzy będą

polepszające

aplikować o środki. Wierzę, że doświadczenia, jakie zdobyliśmy

z sektora MŚP (m.in. modernizacja energetyczna budynków,

efektywność

energetyczną

przedsiębiorstw

Dzięki 232 mln euro powstanie blisko 600 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, a 6,5 tysiąca osób
niepełnosprawnych zostanie objętych dedykowanym dla nich programem aktywizacji zawodowej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego to prawie 3 miliardy euro do rozdysponowania
w latach 2014-2020. Jest to kwota niemal o miliard euro większa niż ta, którą nasze województwo dysponowało
w latach 2007-2013 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz regionalnego komponentu

M arek S o w a

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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rozbudowa i modernizacja
infrastruktury transportowej
400,5 mln euro

regionalna polityka
energetyczna
380 mln euro

integracja społeczna
232 mln euro

wsparcie
przedsiębiorczości
268 mln euro

służba zdrowia
111 mln euro

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego – kwoty przypisane do wybranych osi priorytetowych

M arek S o w a

wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji, wprowa-

Chętnie też korzystali ze szkoleń i kursów.

dzenie systemów zarządzania energią, modernizacja i rozbudowa

Nie zapominajmy również, że z pieniędzy unijnych z powo-

linii produkcyjnych na efektywniejsze energetycznie).

dzeniem korzystały także małopolskie samorządy. W latach

To nie wszystko. Spore środki czekają też w ramach osi prio-

2007-2013 zrealizowały one prawie 2 tysiące projektów a to

rytetowej 8. „Rynek pracy”. Małopolanie będą mogli liczyć na

prawie trzy razy więcej niż w latach 2004-2006!

wsparcie indywidualne, dopasowane do ich potrzeb. To m.in.

Co istotne, najwięcej przedsięwzięć dotyczyło poprawy sytuacji

profesjonalne szkolenia, bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie

na rynku pracy i inwestycji w kapitał społeczny. Największe

działalności gospodarczej dla osób, których sytuacja na rynku

jednak środki zostały przeznaczone na projekty infrastruk-

pracy jest najtrudniejsza, czy premiowanie tworzenia nowych

turalne – inwestycje drogowe, poprawę ochrony środowiska,

miejsc pracy. W ramach osi priorytetowej 9. „Region spójny spo-

obiekty użyteczności publicznej. Wsparcie małopolskich samo-

łecznie” wspierane będą inicjatywy ekonomii społecznej, w tym

rządów w tym obszarze wyniosło w sumie 5,5 mld zł.

zakładanie przedsiębiorstw społecznych.

Priorytetem był z pewnością również rozwój Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego. Powstanie Małopolskiego Laborato-
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Jest piękniej, lepiej i nowocześniej

rium Budownictwa Energooszczędnego czy Hali Cyfronet AGH

W ciągu ostatnich lat beneficjenci udowodnili, że potrafią

sprawiło, że Kraków stał się ważnym miejscem na europejskiej

walczyć o unijne pieniądze. Pozyskane przez nich środki zmieniły

mapie nauki i innowacji. Rozwinęliśmy instytucje kultury. Dziś

diametralnie oblicze Małopolski. Chyba nikt nie ma wątpliwości,

Muzeum Sztuki Współczesnej – MOCAK i Małopolski Ogród

że nasz region jest teraz nowocześniejszy i piękniejszy.

Sztuki przyciągają do stolicy województwa miłośników kultury

Nie bez powodu wspominam o tym przy okazji I Forum

i sztuki z całego świata.

Przedsiębiorców. Głównymi beneficjentami unijnych dotacji
w Małopolsce są bowiem ludzie biznesu; do 2006 r. zrealizowali

Jednego jestem pewien – bez unijnych pieniędzy i naszej wspól-

oni ponad 1400 projektów współfinansowanych z UE. W okre-

nej aktywności nie moglibyśmy powiedzieć: „W Małopolsce

sie 2007-2013 było ich już ponad 4 tysiące – co stanowi blisko

widać zmiany”.

55 proc. wszystkich projektów realizowanych na terenie
Małopolski od 2004 roku! Te liczby mówią same za siebie
– tylko w ciągu ostatnich 6 lat małopolskie firmy otrzymały

Szanowni Państwo,
przed nami sześć lat ciężkiej, ale też pasjonującej pracy. Ten

wsparcie w wysokości 7,5 mld zł!

wysiłek sprawił, że dziś Małopolska jest regionem, który reali-

Co udało się zrobić dzięki tym pieniądzom? Jak wynika

zuje odważne marzenia i inspiruje innych swoją skutecznością

z naszych analiz, przedsiębiorcy byli najbardziej zaintere-

do podejmowania wyzwań. Wierzę, że i w kolejnych latach

sowani wsparciem innowacyjności i nowych technologii.

razem tworzyć będziemy Małopolskę, która fascynuje.

Głównymi beneficjentami unijnych dotacji w Małopolsce są przedsiębiorcy, którzy w latach 2004-2006
zrealizowali ponad 1400 projektów finansowanych z UE. W okresie 2007-2013 było już tych projektów ponad 4 tysiące,
co stanowi blisko 55 proc. wszystkich, jakie zrealizowano w naszym regionie od 2004 roku.

M arek S o w a

MAREK SOWA
Marszałek Województwa Małopolskiego
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Urodził się 4 lutego 1967 w Libiążu. Ukończył studia na

W wyborach w 2006 uzyskał mandat radnego sejmiku mało-

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1994 był

polskiego z listy Platformy Obywatelskiej. W 2007 został

sołtysem

małopolskim.

pełnomocnikiem ds. funduszy pomocowych i rozwoju

Stanowisko to zajmował do 1998, kiedy to został prze-

wsi

Bobrek

w

województwie

gminy w administracji w Chrzanowie. W tym samym roku,

wodniczącym rady sołeckiej w tej samej miejscowości (do

po zmianie koalicji rządzącej województwem, został

2003). Jednocześnie w latach 1994-2002 był radnym Rady

powołany w skład zarządu województwa małopolskiego.

Miejskiej w Chełmku, gdzie w latach 1994-1998 wchodził

W 2008 wybrano go na przewodniczącego jednej z komisji przy

w skład zarządu miejskiego.

Związku Województw RP. W 2010 uzyskał reelekcję do sejmiku.

Od 1999 pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

2 grudnia tego samego roku został wybrany na urząd

Małopolskiego, zajmował się m.in. przygotowaniem i realiza-

marszałka województwa.

cją Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

FIRMY, KTÓRE POTRAFIĄ.
W LATACH 2007-2013 Z DOTACJI SKORZYSTAŁY
TYSIĄCE MAŁOPOLSKICH FIRM. PREZENTUJEMY DWIE Z NICH.
VISUALSUPPORT
fir m y, kt ó re p o t r afią

Od sześciu lat z powodzeniem organizują widowiska, przedstawienia multimedialne,
realizują spoty i reklamy, są pionierami mappingu 3D
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Krakowska grupa VisualSupport powstała w 2008 roku i jest

Oprócz

dziś jedną z najbardziej cenionych polskich firm wyspecjalizo-

VisualSupport prowadzą też gościnnie zajęcia i warsztaty dla

organizacji

wydarzeń

i

eventów

pracownicy

wanych w organizacji różnorakich imprez, widowisk, eventów

studentów Politechniki Krakowskiej z realizacji 3D mappingu.

i przedstawień multimedialnych, a także realizacji spotów

Kurs zakończony zostanie plenerowym pokazem przygotowa-

telewizyjnych i reklam. To właśnie specjaliści z VisualSupport

nym wspólnie ze studentami.

stali się pionierami w technologii tzw. mappingu 3D, czyli
„ożywiania” danego obiektu za pomocą przedstawianego

Firma

posiada

najbardziej

zaawansowane

technicznie

narzędzia, w tym projektory, oprogramowanie, serwery,

na nim obrazu oraz pojawiającego się w tle dźwięku. W tym

pozwalające przygotować na najwyższym poziomie oprawę

wszystkim pomogły środki unijne.

audiowizualną projektów. Wśród nowatorskich urządzeń jest
także ściana diodowa, wykonana w rewolucyjnej technologii

Na co dzień w firmie pracuje około dwudziestu osób, głównie

SMD 3 mm – doskonała alternatywa dla standardowych form

techników multimedialnych, realizatorów wizji, operatorów,

projekcji obrazu w nasłonecznionych wnętrzach. Zastosowanie

doświadczonych event managerów oraz motion designerów.

wysokiej rozdzielczości pozwala na uzyskanie doskonałej

Na swoim koncie mają udział w takich projektach jak

jakości obrazu przy odbiorze nawet z bardzo bliska.

Prezydencja Polski w Radzie UE czy Forum Ekonomiczne

Michał Płócienniak, założyciel VisualSupport, podkreśla, że

w Krynicy-Zdroju. Największym wydarzeniem, w któ-

tak dynamiczny rozwój jego przedsiębiorstwa i wypracowa-

rym

nie sobie marki nie byłyby możliwe bez środków unijnych.

i

brała

udział

współpraca

racją

przy

piłkarską

grupa,
tej

UEFA.

było

imprezie

jednak
z

Euro

2012

europejską

VisualSupport

fede-

Sięgał po nie już trzykrotnie – po raz pierwszy w 2010 roku.

przygotowała

Za każdym razem dofinansowanie wykorzystywane było

bibliotekę filmów i animacji, które były wyświetlane na

właśnie na zakup nowoczesnego sprzętu, pozwalającego

telebimach w strefach kibica, zarówno w Polsce, jak i na

poszerzać ofertę i tworzyć innowacyjne widowiska, w tym

Ukrainie. W każdym z ośmiu miast, w których odbywał się

m.in. mappingu 3D. Dotacja z UE sięgała 40 proc. wartości

turniej, firma miała swoich wysłanników. Fani piłki nożnej,

kupowanych urządzeń.

zgromadzeni wokół ogromnych ekranów, mogli więc oglądać

Właściciele VisualSupport zaznaczają, że dofinansowanie

nie tylko mecze, ale także przygotowane właśnie przez

unijne powinno być traktowane przede wszystkim jako

VisualSupport np. krótkie filmiki prezentujące historię futbolu.

pomoc w osiąganiu danego celu, a nie jako sposób na prze-

Pracownia VisualSupport do każdego projektu podchodzi

trwanie i zastrzyk finansowy dla firmy. Ta idea przyświeca

indywidualnie, kreatywnie i realnie. Tak było również przy

im do dziś i dlatego już planują starać się o kolejne środki

okazji współorganizacji jubileuszu Kompanii Węglowej.

z nowej perspektywy na lata 2014-2020.

Górnicy, serpentyny, dzieciaki na scenie, szalejący Wal-

Obecnie, dzięki pokaźnemu magazynowi wysokiej jakości

demar Malicki i brawurowa Filharmonia Dowcipu, dobre

sprzętu i zgranemu zespołowi specjalistów, walczą o możli-

przygotowanie, zgrana ekipa, tony sprzętu, godziny bez snu
– oto przepis na udane wydarzenie i mnóstwo dobrej zabawy.

wość współorganizacji kolejnych ważnych wydarzeń, również
o randze międzynarodowej.

DOTACJA 1 (ROK 2009)
Projekt: Rozwój firmy VisualSupport poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii do wizualizacji i produkcji multimedialnej

225 885 zł netto
Kwota projektów / wydatków kwalifikowanych

135 531 zł netto
Wkład własny

DOTACJA 2 /ROK 2010/
Projekt: Rozbudowa przedsiębiorstwa VisualSupport poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii 3D
oraz poszerzenie oferty o nowe usługi

555 142 zł netto
Kwota projektów / wydatków kwalifikowanych

333 085,20 zł netto

DOTACJA 3 /ROK 2011/
Projekt: Wzmocnienie potencjału rynkowego firmy VisualSupport Michał Płócienniak poprzez rozwój zaplecza
technologicznego w oparciu o technologię 3D
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1 000 710 zł netto
Kwota projektów / wydatków kwalifikowanych

fir m y, kt ó re p o t r afią

Wkład własny

600 710 zł netto
Wkład własny

Wszystkie środki zostały pozyskane z: OŚ PRIORY TETOWA 2: GOSPODARK A REGIONALNEJ SZANSY
Działanie 2.1: ROZWÓJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Schemat A: BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWEST YCJI W MŚP

VOIGT MEDICA
104 lata na rynku zobowiązują. Dziś lekarze z tej firmy operują
z użyciem najnowocześniejszych na świecie urządzeń

fir m y, kt ó re p o t r afią

Voigt Medica to firma rodzinna, której tradycja sięga 1910 roku.

wzroku, nawet do ponad 10 dioptrii. Dzięki środkom unijnym

Już wtedy babcia Piotra Voigta, czyli obecnego współwłaściciela

firma wprowadziła również innowacyjną metodę operacji zaćmy

przedsiębiorstwa, trudniła się sprzedażą m.in. okularów. Co

oraz chirurgii przedniego odcinka oka. Pionierskie zabiegi

ciekawe, w tamtych czasach okulary produkowano hurtowo, nie

chirurgii refrakcyjnej został y przeprowadzone w maju

tworzyło się pojedynczych egzemplarzy dla danego klienta.

2011 roku i były pierwszymi tego typu w Polsce i jednymi
z pierwszych w Europie. Natomiast wprowadzone w 2013 roku
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Obecnie Voigt Medica, w której zatrudnionych jest ponad

laserowe usuwanie zaćmy jest rewolucją w dziedzinie okulistyki,

15 osób, świadczy usługi profesjonalnego leczenia wzroku

porównywalną z wprowadzeniem laparoskopii w chirurgii

za pomocą innowacyjnych technologii opartych na laserach.

ogólnej.

Posiada najwyższej jakości sprzęt laserowy, dając jedno-

Nowoczesny sprzęt, uzupełniony o inne technologie

cześnie gwarancję pełnego zabezpieczenia zabiegów przez

i najdokładniejszą diagnostykę, umożliwił przede wszystkim

najlepszych i najbardziej doświadczonych specjalistów.

stabilizację ciśnienia wewnątrzgałkowego w trakcie operacji

Zabiegi odbywają się w jednej z najnowocześniejszych sal

oka oraz precyzyjne – elektroniczne wprowadzenie sztucznej

operacyjnych w Polsce.

soczewki na miejsce starej, zużytej. Pozwala to zminimalizo-

Do kliniki Voigt Medica przyjeżdżają liczni pacjenci z całego

wać obrzęki powstające często po zabiegu zaćmy, a pacjent

kraju. To efekt zarówno wyjątkowego sprzętu medycznego,

po operacji szybko odzyskuje ostrość widzenia. Mimo tak

jak i doświadczenia właściciela. To właśnie Piotr Voigt, który

zaawansowanej technologii i najlepszej jakościowo soczewki,

niemal całe swoje życie związał z optyką i okulistyką, już

cena usługi nie uległa zmianie i jest konkurencyjna nawet do

w latach 80. ubiegłego stulecia, jako pierwszy w Polsce,

tanich zabiegów refundowanych przez NFZ.

przygotowywał dla osób z wadami wzroku tzw. soczewki

Lekarze z Voigt Medica, dzięki najnowocześniejszym urządze-

kontaktowe twarde. Od lat fascynowała go tak że właśnie

niom na świecie, mogą zaś operować nie tylko bezpieczniej,

chirurgia laserowa. Sęk jednak w tym, że zakup odpowiednich

ale także szybko i bezboleśnie, a pacjenci jeszcze tego samego

do tego narzędzi zawsze wiązał się z gigantycznymi kosztami,

dnia mogą wrócić praktycznie zdrowi do swoich domów

nieosiągalnymi wcześniej dla rodzinnej firmy. W 2010 roku Piotr

i normalnie funkcjonować.

Voigt dowiedział się o możliwości pozyskania dofinansowania

Piotr Voigt nie ma wątpliwości, że nie udałoby się tego

na najnowsze technologie również w dziedzinie okulistyki

wszystkiego osiągnąć, gdyby nie środki unijne. Jedyną

laserowej. Na kongresie okulistycznym w Paryżu zorien-

rzeczą, jaka jego zdaniem mogłaby zostać zmieniona, to

tował się w możliwościach r ynkow ych i postanowił

sposób przekazywania dotacji. Obecnie bowiem przed-

postarać się o dofinansowanie unijne i sprowadzić do Polski

siębiorca musi najpierw gdzieś zdobyć pieniądze, np. na

odpowiedni sprzęt.

zakup sprzętu (z reguły jest to pożyczka z banku, trudno

Właściciel Voigt Medica przyznaje, że na początku był pełen

osiągalna dla początkujących), a dopiero potem – czę-

entuzjazmu, ale także obaw. Środki z Unii Europejskiej wydawały

sto po kilku miesiącach – otrzymuje unijny zwrot części

mu się zawsze czymś abstrakcyjnym, zarezerwowanym dla

kosztów. Konieczność posiadania na początku inwestycji

wielkich projektów, jak budowa autostrad czy stadionów, a nie

całości sumy jest barierą nie do pokonania dla wielu przed-

dla małych przedsiębiorców. Postanowił jednak spróbować. Był

siębiorców. Według Piotra Voigta dużym ułatwieniem

to moment przełomowy dla jego firmy – a jednocześnie w życiu

byłoby, gdyby wypracowane zostały zasady przekazywa-

setek pacjentów, którzy zyskali dostęp do najnowocześniejszej

nia środków z UE w chwili zakupu. Dochodzi bowiem do

w Polsce aparatury i metod leczenia. Piotrowi Voigtowi udało się

paradoksów, że dofinansowanie w znacznej mierze prze-

bowiem uzyskać łącznie 2 mln złotych dofinansowania do zakupu

znaczane jest przez przedsiębiorców na spłatę odsetek

laserów umożliwiających bardzo precyzyjną korekcję wad

bankowych.

DOTACJA 2 (ROK 2012)

Projekt: Zakup lasera femtosekundowego do refrakcji

Projekt: Zakup lasera femtosekundowego do zaćmy

1 mln zł

1 mln zł

kwota dotacji

kwota dotacji

1,5 mln zł

1,5 mln zł

wkład własny

wkład własny

fir m y, kt ó re p o t r afią

DOTACJA 1 (ROK 2010)
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WOLNE
FORUM
Zapytaliśmy przedsiębiorców o ich doświadczenia
z unijnymi środkami: co było dotąd dobre, co złe i co trzeba zmienić.
Ich uwagi i wnioski są niezwykle trafne, cenne i inspirujące.

STANISŁAW BIERNAT
przedsiębiorca,
prezes Izby Gospodarczej w Sułkowicach

Uważam, że lepiej byłoby, gdyby środki na rozwój i doposażenie małych przedsiębiorstw były skierowane bardziej do firm już istniejących
bardzo dużo. Można to raczej nazwać wyłudzaniem unijnych pieniędzy, niż działaniem zmierzającym do rozwoju działalności gospodarczej.
Aby można było lepiej wykorzystywać środki pomocowe z UE, należy przede wszystkim uprościć procedury ich pozyskiwania
i późniejsze rozliczenie. Chcąc otrzymać wsparcie finansowe, trzeba przebyć bardzo długą i wyboistą drogę, w tym właściwie wypełnić
i złożyć wniosek. Jeżeli ten etap uda się pokonać, wówczas realizacja inwestycji musi zakończyć się rozliczeniem wykorzystania pieniędzy.
Ta procedura jest w większości przypadków uciążliwa dla przedsiębiorców.
Kolejną rzeczą, na jaką trzeba zwrócić uwagę, jest klarowność programów unijnych. Używany tam język jest dla większości przedsiębiorców mało zrozumiały. To po pierwsze odstrasza część chętnych, a po drugie powoduje znaczne utrudnienia w procesie wypełniania
wniosków. Efekt jest taki, że samodzielne wypełnienie wniosku jest bardzo trudne i wymaga pomocy specjalizujących się w tym firm.

MARIA BROŻEK
przedsiębiorca, piekarnia „Złoty Kłos”,
prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby

Dotacje unijne niewątpliwie są bardzo potrzebne dla rozwoju gospodarki. Jednak zbyt mało środków, moim zdaniem, przyznaje się
na rozwój konkurencyjności firm w porównaniu do środków przyznawanych na badania naukowo-innowacyjne i ochronę środowiska.
Również w naszym rejonie jest bardzo niskie dofinansowanie. To tylko 40 proc. inwestycji, a w ramach tego musi się podjąć każde ryzyko
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Obecnie nawet mały błąd formalny popełniony w znakomitym merytorycznie wniosku dyskwalifikuje beneficjenta. Moim zdaniem,
powinno się mieć możliwość uzupełnienia dokumentów, poprawienia lub wyjaśnienia – w Czechach już to wprowadzono!
Jak wynika z moich obserwacji, najwięcej wniosków odpada w pierwszym etapie. Uważam, że wnioski powinny być przede wszystkim
oceniane merytorycznie – tak, by realizowane z unijnym wsparciem były rzeczywiście te najlepsze.
Dużo problemów związanych z unijnymi dotacjami wynika z suchego i hermetycznego języka projektów. Jest on trudny i niezrozumiały.
Niektóre określenia wzbudzają wiele wątpliwości i można je w różnorodny sposób interpretować. Język ten niejednokrotnie odbiega
od ogólnie przyjętych norm. Również wiele zasad różni się od tych, jakie znamy ze swojego podwórka – np. terminy na uzupełnienie
wniosków inaczej są liczone niż w pozostałych instytucjach państwowych. Sądzę, że powinna tu być zastosowana jednolita wykładnia.

w o ln e fo r u m

niż nowo otwartych. Te ostatnie często działają tyle czasu, ile trwa wsparcie unijne. Takich przypadków ograniczonego działania jest
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KAZIMIERZ CZEKAJ
przedsiębiorca, piekarnia „Rafapol”,
prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej,
radny województwa małopolskiego

Przy rozdziale środków unijnych „innowacyjność” to słowo-klucz. Niestety, według mnie, w ostatnich latach był z tym poważny problem
i panowała zbyt duża uznaniowość ze strony komisji. Sprawa druga to punktacja, która preferowała wzrost liczby zatrudnionych.
w o ln e fo r u m

W praktyce stało to w wielu przypadkach w sprzeczności z planowanymi inwestycjami, szczególnie w sektorze MŚP, gdzie ubieganie się
o środki na inwestycje miało służyć zmniejszeniu zatrudnienia.
Moim zdaniem, aby lepiej wykorzystywać środki unijne należy w sposób zasadniczy zmienić planowanie i wsłuchiwać się w głosy
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szerokiego spektrum przedsiębiorców. To oni powinni wskazać kierunki i pola działania, a nie urzędnicy. Poważnym problemem jest
też fakt, że język projektów unijnych nie jest zbyt zrozumiały. Już nawet nauczyliśmy się tej nowomowy. Jednak najwyższy czas, aby
zdecydowanie uprościć stronę formalną wniosków.
Mówiąc o samej formie finansowania, wydaje się, że model mieszany jest najwłaściwszy. Same dotacje straszliwie psują rynek, natomiast
pożyczka mobilizuje do tworzenia projektów prawdziwie efektywnych. Oczywiście musi być zdecydowanie tańsza od produktów
bankowych i w dużej mierze umarzalna po latach, jeśli osiągnięto zakładany efekt.

AGNIESZKA CZUBAK
kierowniczka ośrodka Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

Moim zdaniem, aby procedury przyznawania środków unijnych były sprawniejsze, a ich wykorzystanie efektywniejsze, tworzący nowe
programy operacyjne powinni wziąć pod uwagę wnioski z realizacji analogicznych programów wdrażanych w latach 2007-2013. Ważne
są także opinie wyrażone podczas licznych konsultacji społecznych. Przede wszystkim powinny być uwzględnione głosy samych
przedsiębiorców.
Jak dotąd, za niski był udział polskich przedsiębiorców w korzystaniu ze środków 7. Programu Ramowego, który adresowany był
głównie do środowisk naukowych i badawczych, ale także i do przedsiębiorców, którzy przecież wdrażają osiągnięcia techniki i nauki.
Kontynuatorem tego programu w latach 2014-2020 będzie program Horyzont 2020, w ramach którego specjalnie do przedsiębiorców
skierowane są działania tzw. Instrumentu MŚP.
Sądzę, że czynnikiem, który zapewne najbardziej ogranicza sensowne wydatkowanie unijnych pieniędzy, może być nadmierne skupianie
się, już na etapie kształtowania tych programów, na osiąganiu sformalizowanych wskaźników. Tymczasem trzeba myśleć o praktycznych
i rzeczywistych korzyściach, jakie te programy powinny przynosić tak gospodarce, jak i społeczeństwu.

PIOTR DĄBROWSKI
dyrektor ds. zarządzania jakością i pełnomocnik
ds. środków unijnych w firmie Smay sp. z o.o.,
Małopolski Związek Pracodawców

Według mnie, aby poprawić procedury przydziału i wykorzystania funduszy unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa należy przede
wydatków kwalifikowanych (np. przy podziale na część badawczą i rozwojową) powinny być precyzyjnie skatalogowane. Potrzebne są
zmiany kryteriów oceny, by wyeliminować w ramach programów te, które sztucznie obniżają szanse przedsiębiorstw (punkty za wpływ
na środowisko, lokalizacja projektów – przy programach krajowych).
Możliwe jest lepsze wykorzystanie unijnych pieniędzy przez rozdzielenie programów w zależności od skali innowacyjności oraz
zwiększenie roli innowacyjności na poziomie przedsiębiorstw. Potrzebne jest też ograniczenie wydatków na tzw. projekty miękkie
(doradcze, szkoleniowe) oraz zmiana zasad wydatkowania środków przez państwowe instytucje naukowe – głównie zwiększenie szansy
współpracy z przemysłem.
Lepszemu wykorzystaniu środków unijnych nie służy asekurancka często postawa niektórych urzędników, skłonność do nadinterpretowania
przepisów i zasad oraz podejrzliwość instytucji wdrażających i kontrolnych.

STANISŁAW GĄGAŁA
prezes firmy „Gold Drop” z Limanowej,
oraz Regionalnego Stowarzyszenia
Przedsiębiorców

Środki unijne odmieniły na lepsze polską wieś i rolnictwo, a także infrastrukturę w wioskach i miasteczkach, które zyskały wreszcie
przyzwoite drogi, chodniki i po prostu wypiękniały. Gorzej, że samorządy mocno się przy tym zadłużyły, w dodatku wydając wiele pieniędzy
na przedsięwzięcia, które nie zapewnią nam przyszłości – chodniki i drogi biegnące donikąd, nie do końca przemyślane obiekty kulturalne,
sportowe czy rozrywkowe… W obecnej perspektywie samorządy powinny się skupić na stwarzaniu warunków dla przedsiębiorczości, aby
firmy mogły rozwijać skrzydła i by powstawały nowe, bo tylko to zapewni nam przyszłość.
Na okrągło słyszymy od polityków, że MŚP to sól polskiej ziemi, motor gospodarki itp. To prawda, ale poza hasłami nic z tego nie wynika.
Władze wszelkich szczebli winny wspierać rodzimych przedsiębiorców, którzy tworzą PKB i większość miejsc pracy oraz płacą podatki
tutaj, a nie w jakichś rajach. To właśnie do takich przedsiębiorców powinny trafiać środki unijne. Na co? Za dużo było absurdalnych
szkoleń – co nie znaczy, że szkolenia nie są potrzebne. Przeciwnie: większość polskich przedsiębiorców to samoucy, prowadzący firmy
w pierwszym pokoleniu. Merytoryczne szkolenia są potrzebne i im, i ich pracownikom. Środki unijne winny też iść na dokapitalizowanie
polskich firm – nowoczesne maszyny i urządzenia oraz badania i rozwój, które pomogą im się wznieść na wyższy poziom technologiczny
i organizacyjny. Trzecim superważnym elementem, który trzeba wspierać za pieniądze z Unii, jest eksport.
Koniecznie trzeba też pomyśleć o zmianie formalnych wymagań związanych z pozyskiwaniem środków z programów unijnych
i odbiurokratyzowaniu całej procedury, bo obecny poziom komplikacji zniechęca wiele firm do korzystania z tych pieniędzy, a niektórym
wręcz to uniemożliwia.

w o ln e fo r u m

wszystkim wydłużyć okresy aplikacyjne. Powinno być więcej czasu na przygotowanie wniosków i biznesplanów. Kategorie i pozycje
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LUCYNA GOWIN
przedsiębiorca, księgarnia „Pod Arkadami”
w Myślenicach, Krakowska Kongregacja Kupiecka

Jako polskie firmy handlowe spotykamy się z wieloma utrudnieniami w dostępie do kapitału, już nawet nie wspominając o dotacjach
w o ln e fo r u m

czy preferencyjnych pożyczkach. Tymczasem zagraniczne sieci handlowe witane są u nas z otwartymi ramionami, korzystają z wielu
ulg podatkowych i traktowane są jako pożądany kapitał w polskiej gospodarce. Dyktat dużych sieci pozbawił małych producentów
możliwości sprzedaży swoich produktów w tych sieciach, a pozostałym narzuca niekorzystne warunki handlowe.
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Każdy z krajów zachodnich stosuje praktyki protekcjonistyczne dla swojej gospodarki, nie wykluczając firm handlowych. Natomiast
w Polsce nie dosyć, że nie ma żadnego wsparcia dla naszego handlu, to chętnie widzimy u nas obcy kapitał. Nawet w takiej dziedzinie,
gdzie sami poradzilibyśmy sobie znakomicie i z dużo większym zyskiem dla budżetu państwa.
Nie chodzi o to, żeby wprowadzać ustawowe zakazy dla zagranicznych sieci handlowych, tylko aby z takich samych preferencji
w inwestycjach (ulgi podatkowe, poręczenia), jak podmioty zagraniczne, korzystali także rodzimi przedsiębiorcy. Oczekujemy tu wsparcia
właśnie ze strony UE i unijnych funduszy. Broniąc stanowiska, że polskie firmy dobrze sobie radzą w handlu, można zapytać, w czym jest
gorsza usługa handlowa w Almie czy sklepach Piotr i Paweł od Biedronki, Lidla czy Auchan?

ANNA JĘDROCHA
prezes Krakowskiej Izby Turystyki

W ramach funduszy unijnych dla turystyki były dostępne m.in.: „Program Innowacyjna Gospodarka” i „Priorytet polska gospodarka
na rynku międzynarodowym”, tzw. paszport do eksportu. Z „Innowacyjnej Gospodarki” raczej korzystali rozpoczynający działalność
przedsiębiorcy. To, w naszej opinii, należałoby zmienić.
Produkty turystyczne, te eksportowe, oferowane są przez przedsiębiorców z długoletnim doświadczeniem w eksporcie usług i to oni są
skłonni współfinansować projekty promocyjne na rynkach międzynarodowych. Te produkty, które są przeznaczone dla klienta krajowego,
mogą nigdy nie uzyskać wymaganych wskaźników, bo najzwyczajniej zagraniczni turyści mogą nie być zainteresowani zakupem takich
usług. Wówczas może się okazać, że trzeba zwracać pieniądze unijne, bo nie zostały osiągnięte właściwe wartości wskaźników. I tu
jest duży problem: brak jasnych mierników – po pierwsze innowacyjności produktu turystycznego, a po drugie – skuteczności realizacji
projektu.
W nowej perspektywie 2014-2020 nie ma funduszy bezpośrednio na turystykę, tylko na wsparcie MŚP i tutaj wymagana będzie współpraca
przedsiębiorców w ramach tzw. klastrów turystycznych. Przeszłość pokazała, że te klastry żyły tak długo, jak długo były fundusze unijne,
a potem większość z nich zaprzestawała aktywności.

FRANCISZEK KOŁODZIEJ
wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
„Variant” S.A., sekretarz Chrzanowskiej
Izby Gospodarczej

Uważam, że język projektów unijnych jest dla specjalistów zajmujących się procedurą przydziału pieniędzy z pewnością dosyć łatwy.
w o ln e fo r u m

Potwierdzenie można znaleźć choćby w tym, że z sukcesem kończymy rozliczenie się z przydziału środków z lat 2007-2013. W minionych
latach wykształciły się całe zastępy specjalistów, co daje gwarancję, że wnioski sporządzane są profesjonalnie.
Jest jednak jeszcze druga, najważniejsza grupa ludzi związanych z projektami unijnymi. To właściciele firm i przedsiębiorcy, korzystający
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z unijnych pieniędzy. Niewątpliwie, w tej bardzo zróżnicowanej grupie rozumienie języka projektów jest dużo mniejsze. W mojej opinii,
przedsiębiorstwa duże i średnie nie mają z tym problemów, gdyż posiłkują się specjalistami. Natomiast firmy małe i mikroprzedsiębiorstwa
są z pewnością w dużo gorszej sytuacji. W tej grupie mogą pojawiać się duże zagrożenia przy realizacji projektu.
Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że lata 2014-2020 są okresem nowej, w znacznej mierze trudniejszej filozofii korzystania ze środków
unijnych. Nowym wymogiem jest warunek wykorzystania nauki. Czy skutecznie potrafimy się tym narzędziem posłużyć? To się
niebawem okaże. Sądzę, że już dziś przyszłych beneficjentów – przedsiębiorców i naukowców – należy do siebie przybliżać. Taki proces
rozpoczęliśmy już ostatnio w Chrzanowskiej Izbie Gospodarczej.

LIDIA KLIMAS
dyrektor ds. operacyjnych EUROPOINT GROUP
Laureat godła Firma szkoleniowo-doradcza roku 2014

Z naszego doświadczenia wynika, iż wielu przedsiębiorców, którzy skorzystali z dotacji, zwłaszcza na duże przedsięwzięcia związane
z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań, w większości polepszyło swoją sytuację rynkową. Dlatego w ostatnich miesiącach dużo
mikro, małych czy średnich przedsiębiorstw, które nie zdążyły skorzystać z unijnych środków lub odnosiły się wcześniej z niechęcią
do formalnych wymagań i rozbudowanych procedur aplikacyjnych, puka do naszych drzwi. Pragną dogonić konkurencję lub po
prostu skorzystać, jak inni konkurenci. Ale środki na miniony okres programowania już się skończyły, a w nowej perspektywie, na lata
2014-2020, akcent położony został na innowacje oraz zrównoważone zarządzanie, w tym energooszczędność procesów produkcyjnych
i zmniejszenie ilości odpadów i pyłów.
Wydaje się, że z doświadczeń minionej perspektywy wyciągnięto wiele wniosków. Dotychczas wielu MŚP nie było stać na pisanie dla
siebie projektów lub oceniający, często nie do końca znający branżę, uznawali dany projekt za niepotrzebny. Przedsiębiorcy skazani więc
byli na korzystanie (bądź nie) z usług kreowanych głównie przez firmy szkoleniowe i doradcze, wyspecjalizowane w pisaniu wniosków pod
kryteria tworzone przez instytucje krajowe czy regionalne.
Nowa perspektywa finansowa, w dużej mierze dzięki organizacjom pracodawców i firm szkoleniowych dbających o jakość, przynosi
tu zasadniczą zmianę: da przedsiębiorcom możliwość wyboru konkretnych, potrzebnych im szkoleń dostępnych w ofercie komercyjnej
i następnie otrzymania na nie dofinansowania.

MACIEJ KOPYTEK
prezes Fundacji Rozwoju Regionu Rabka

zarządzającego tzw. Instytucją Otoczenia Biznesu, interesują najbardziej planowane mechanizmy wdrażania projektów. Mam głęboką
nadzieję, że zadania wynikające ze stawianych celów będą realizowane w znacznej mierze przez instytucje wyłonione w drodze konkursów,
a nie wskazywane odgórnie.

w o ln e fo r u m

W niektórych kwestiach dotyczących rozdziału unijnych środków finansowych mam zupełnie inne oczekiwania, niż te brane pod uwagę
dotychczas. Inaczej pewne sprawy widzą ludzie, którzy jedynie planują, a inaczej ci, którzy później te plany realizują. Mnie jednak, jako
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Aby można było lepiej wykorzystywać unijne pieniądze, należy po pierwsze skorzystać z doświadczeń z poprzedniego okresu. Po
drugie, ograniczenia i wykluczenia muszą stanowić katalog zamknięty, który powinien być znany na początku wdrażania projektów,
a nie uzupełniany w trakcie ich realizacji. Kolejna ważna kwestia to uregulowania prawne. Powinny one pozwalać na stabilne wdrażanie
przyszłych instrumentów (np. wytyczne do Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmieniły się już dziesięć razy!).
No i najważniejsze: oczekujemy, że pieniądze będą wykorzystywane jak najszybciej, lecz na podstawie dokumentacji konsultowanej ze
środowiskiem, a nie w oderwaniu od niego. Na przeszkodzie stoi głównie niedoskonały system prawny, brak zrozumienia wagi tych spraw
ze strony części administracji i zwyczajna czasami niekompetencja niektórych osób odpowiedzialnych za właściwe wykorzystywanie
środków z UE.

JANUSZ KOWALSKI
prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Krakowie

Mówiąc o oczekiwaniach w odniesieniu do rozdziału środków unijnych na lata 2014-2020 muszę powiedzieć, że – moim zdaniem –
duża część tych pieniędzy winna zostać przekazana na rewitalizację i rozwój szkolnictwa zawodowego. Uczniowie powinni mieć
praktyki w warsztatach wyposażonych w najnowsze maszyny i narzędzia. Środki należałoby przeznaczyć na zakup urządzeń i maszyn
modernizujących zakład zgodnie z przyjętymi standardami jakości.
Warto też zwrócić uwagę, że w dzisiejszych czasach ogromny nacisk kładzie się na rozwój przedsięwzięć związanych z odnawialnymi
źródłami energii. W programie operacyjnym na kolejne lata aż 380 mln euro zostanie przekazanych na regionalną politykę energetyczną.
Potrzebni nam są zatem specjaliści obsługujący nowoczesne systemy elektryczne. Z wypowiedzi niektórych profesorów uczelni
wyższych wynika, że najlepszymi studentami uczelni technicznych są absolwenci szkół zawodowych, gdyż mają dużo większe zdolności
manualne i lepsze przeszkolenie techniczne niż uczniowie szkół ogólnych. Zatem, aby mieć najlepszych specjalistów, należy dołożyć
wszelkich starań, aby uczniowie szkół zawodowych mieli możliwość kontaktu z jak najnowocześniejszymi urządzeniami. W związku
z tym, szkolnictwo zawodowe powinno być widziane jako fundament przyszłej pracy zawodowej.

RAFAŁ KUNASZYK
przedsiębiorca, firma Eurokreator, Stowarzyszenie
„Inicjatywa Firm Rodzinnych”

w o ln e fo r u m

Wymogi co do funduszy europejskich, jakie mamy obecnie, często powodują, że pierwotne biznesowe przedsięwzięcia trzeba zmieniać,
inaczej kształtować, bo są tam inne kryteria – nie do końca odpowiadające biznesowej rzeczywistości. Sprawą bardzo ważną jest, aby
odpowiadały one określonej linii gospodarczej i możliwości realizacji przedsięwzięć gospodarczych.
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Drugą istotną rzeczą jest to, że czas rozpatrywania wniosku i jego wdrażania powinien być krótki. Niektóre przedsięwzięcia np. planujemy
jako bardzo istotne w całym cyklu inwestycyjnym, ale długi okres rozpatrywania wniosku powoduje, że stają się one po tym czasie już
niepotrzebne.
Trzeci element to kwestia elastyczności wydatkowania środków. Obecnie budujemy bardzo ścisłe budżety, które muszą być określone
w danych kategoriach. Gdyby dopuszczono większą elastyczność, czyli przenoszenie środków z jednej kategorii do drugiej, byłoby to
o wiele sensowniejsze.
Z naszego doświadczenia – a z jednej strony korzystamy z funduszy, z drugiej wspieramy działania różnych partnerów – wynika także
inna rzecz: fundusze nie mają stanowić wyłącznie pretekstu do jakichś, często dowolnych, działań inwestycyjnych. To my powinniśmy
najpierw precyzować potrzebne działania i dopiero potem sięgać po środki zewnętrzne, które mogą przyspieszyć realizację tego celu.

JANUSZ MARSZALEC
przedsiębiorca, Centrum Edisona sp. z o.o.,
Stowarzyszenie „Inicjatywa Firm Rodzinnych”

Moim zdaniem, małe firmy powinny otrzymać większą pomoc w procesie poznawania zasad przyznawania funduszy w ramach projektów
i w samym przygotowaniu projektów. Szkolenia winny być dostępne bezpłatnie, a wtedy znacznie większa liczba małych firm, w tym
mikroprzedsiębiorstw, które stanowią ponad 90 proc. istniejących firm, byłaby skłonna z takich szkoleń skorzystać. Bezpłatnie powinna
być także dostępna znacznie szersza pomoc merytoryczna we właściwym przygotowaniu wniosków.
Sądzę, że dużym problemem, odstraszającym firmy, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa, jest skomplikowana procedura rozliczania
przyznanych środków, a także brak elastyczności w wydatkowaniu przyznanych środków. Bywa tak, że procedury zmuszają do stosowania
w projektach przestarzałych rozwiązań, urządzeń czy technologii, gdyż takie zostały zapisane we wniosku, podczas gdy w czasie realizacji
projektu dostępne są już rozwiązania nowocześniejsze. Uwzględniając obecnie bardzo krótki czas życia produktów, znaczną dynamikę
zmian na rynku i czas trwania projektów (często mierzony w latach), zastosowanie tak sztywnego rozwiązania stanowi dla firmy znaczne
ryzyko rynkowe. Może się bowiem okazać, że po zakończeniu projektu to, co jeszcze w fazie wniosku było atrakcyjne, traci tę wartość dla
klientów po uruchomieniu produkcji.

KAZIMIERZ MURZYN
prezes Fundacji Klastra LifeScience Kraków

Dotychczas mieliśmy często do czynienia ze swoistą schizofrenią procesu rozdziału środków unijnych. Z jednej strony dobry doktor
w o ln e fo r u m

Jekyll gorąco namawiał potencjalnych beneficjentów – przedsiębiorców czy instytucje – do składania wniosków i korzystania ze środków
pomocowych. Na licznych konferencjach słyszeliśmy nawoływania i zachęty, by to robić. Ale gdy się już wniosek złożyło, dr Jekyll
przemieniał się w pana Hyde’a, który chciał te środki za wszelką cenę zatrzymać, traktując wnioskodawców jak oszustów i złodziei, którzy
chcą ukraść pieniądze. Nie było z jego strony realnej pomocy. Przyczyną tego stanu rzeczy była słabość procedur organizacyjnych
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i często brak kompetencji osób oceniających wnioski, merytorycznie słabo przygotowanych do takiej roli. Jeżeli zależy nam na efektywnym
wydawaniu pieniędzy, wnioski powinni oceniać eksperci, a proces winien być nastawiony na wybór najlepszych, a nie na odrzucanie
nieprawidłowych wniosków.
Może warto się zastanowić, czy naprawdę winni to robić urzędnicy? A może zaszczepić na polski grunt model niemiecki, w którym
o przyznawaniu pieniędzy decydowały – jak najbardziej kompetentne w tym zakresie – banki?
Innym problemem jest fragmentaryczność działania – kryteria naboru w słabym stopniu wymuszały konieczność koordynowania
działań, stąd finansowanych jest wiele projektów inwestycyjnych albo dublujących zasoby, albo niewykorzystujących możliwości synergii.
To efekt zaściankowego myślenia w kategoriach własnego podwórka, co trzeba wyeliminować i zastąpić myśleniem systemowym
i interdyscyplinarną współpracą.

MAREK PIEKARA
przedsiębiorca, przetwórstwo rybne „Krak-Marfish”,
prezes Jurajskiego Stowarzyszenia
Gospodarczego w Iwanowicach

Chcąc zwiększyć stopień wykorzystania funduszy unijnych, trzeba przede wszystkim zmienić wiele kryteriów. Sporo jest wymogów
formalnych, które mają niewiele wspólnego z właściwym funkcjonowaniem firm. Takim wymogiem jest np. punktacja. Powinna ona być
prowadzona za dobry i właściwie napisany wniosek.
Procedury winny być znacznie szybsze i klarowniejsze. Trzeba ukrócić papierkowe formalności i wymagania urzędników. Na różnych
etapach powtarzają się one wielokrotnie. Mam z tym do czynienia na bieżąco. Jestem bowiem obecnie na etapie składania wniosku dla
swojej firmy. Na początku wydawało mi się, że wszystko jest proste i szybko zostanie załatwione. Ze złożonymi projektami walczę już
jednak od września, pieniędzy jeszcze nie pozyskałem. Ciągle są jakieś problemy.
Właśnie to powoduje, że wiele środków unijnych jest niewykorzystanych z powodu przedłużających się procedur. Przykładowo, w mojej
branży, w zakresie przetwórstwa rybnego, w tamtym roku było dużo środków finansowych. Nie zostały wykorzystane, ponieważ
procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków są zbyt uciążliwe i długotrwałe. Tak samo jest w innych dziedzinach. Moim zdaniem,
uproszczenie tych procedur zwiększyłoby nawet dwukrotnie wykorzystanie unijnych pieniędzy.

MAREK PIWOWARCZYK
wiceprezes Business Centre Club,
kanclerz Loży Małopolskiej BCC

polskiego i unijnego, co ma prowadzić do jego przejrzystości i przewidywalności. Ale chcą też uproszczenia zbyt skomplikowanych
procedur. Pisanie wniosków, szczególnie przez małych przedsiębiorców, to spore wyzwanie, a popełnienie nawet drobnych błędów
pociąga za sobą poważne konsekwencje, włącznie z brakiem dostępu do środków.

w o ln e fo r u m

Najaktywniejszymi beneficjentami funduszy unijnych, obok samorządów, stały się firmy, które uzyskują dotacje na inwestycje – zarówno
w maszyny i technologie, jak i doradztwo czy rozbudowę narzędzi finansowych. Przedsiębiorcy oczekują dalszej harmonizacji prawa
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Przedsiębiorcy oczekują dalszego wzmacniania koordynacji wykorzystywania funduszy unijnych na poziomie krajowym, przy
współpracy z zarządami województw. Chcemy wprowadzenia systemów motywacyjnych w obszarze wynagrodzeń dla administracji,
zarówno rządowej, jak i samorządowej, odpowiedzialnej za zarządzanie funduszami unijnymi oraz pełnej informacji na temat realizacji
i wykorzystania środków unijnych przez rząd i samorządy.
Domagamy się uproszczenia procedur przy staraniach o fundusze unijne, szczególnie dotyczących MŚP oraz niewielkich projektów na
niskie kwoty, a z drugiej strony – ścisłego monitorowania indywidualnych projektów kluczowych, zarówno na poziomie krajowym, jak
i regionalnym, a także udostępniania informacji o stanie ich zaawansowania. Dużo prostsze winny być też procedury rozliczania projektów,
dzięki czemu środki trafiałyby do przedsiębiorców szybciej.

TADEUSZ SAWICKI
przedsiębiorca, firma „Interzoo”,
prezes Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej

W moim przekonaniu, przy rozdziale środków unijnych kluczowe jest to, aby trafiły w maksymalnej możliwej części do przedsiębiorców
na rozwój firm i wzrost ich konkurencyjności. Dla całej gospodarki tylko tak zainwestowane pieniądze dadzą trwały wzrost zatrudnienia
i w perspektywie przełożą się na wzrost zarobków pracowników i wzrost poziomu życia. Z moich obserwacji wynika, że ogromne pieniądze
trafiają do firm pośredniczących w załatwianiu środków, a tak nie powinno być.
Można niewątpliwie lepiej wykorzystywać środki unijne. Wiele tych pieniędzy wydaje się na przedsięwzięcia, które być może uprzyjemniają
życie ludziom, ale nie są pierwszej potrzeby, a przez lata będą generować koszty utrzymania. Niejednokrotnie wykonuje się inwestycje na
siłę, bo akurat na to są pieniądze unijne, a na rzeczy potrzebne ich nie ma.
Uważam, że aby lepiej wykorzystywać unijne pieniądze, potrzebna jest też większa elastyczność programów finansowania. Kluczowe
jest finansowanie faktycznych potrzeb przedsiębiorstw w zakresie ich rozwoju, a nie dorabianie za wszelką cenę teorii, tak aby zmieścić
się w tym czy innym programie. Niezbyt zrozumiały dla przedsiębiorców jest też język programów unijnych. Jest bardzo hermetyczny, co
odstrasza potrzebujących, a jednocześnie tworzy patologię firm pośredniczących.

ANDRZEJ TUTAJEWSKI
przedsiębiorca, PPUH Andrzej Tutajewski,
prezes Małopolskiego Porozumienia Organizacji
Gospodarczych

Według mojej opinii, trzeba przeznaczać więcej unijnych pieniędzy dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast mocno
kontrolować przyznawanie pieniędzy samorządom. Należy inwestować w nowoczesne maszyny i urządzenia w mikro, małych i średnich
w o ln e fo r u m

firmach, ale jednocześnie stworzyć możliwości dla łatwiejszego pozyskiwania środków. Warto zwrócić uwagę na ułatwienie procedur
dostępu do pieniędzy na rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Powinno się utworzyć ośrodki informacyjne, w których każda firma może skorzystać z pomocy profesjonalistów przy opracowywaniu
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wniosków. Z ich przygotowaniem wiążą się zbyt wysokie opłaty, które nierzadko dyskwalifikują mikro, małych i średnich przedsiębiorców
w walce o unijne pieniądze. W przypadku tych firm, które dotychczas skorzystały z funduszy unijnych i posiadają nowoczesne technologie,
należy uwzględnić wnioski zawierające elementy zarówno badawcze, jak i rozwojowe.
Moim zdaniem, dotacja daje możliwości zainwestowania funduszy, które zostaną przedsiębiorcy zwrócone. Niemniej jednak, należy
dokładnie określić, jakie warunki winny być spełnione przy dotacji, a jakie przy pożyczce. Trzeba też dodać, że dla wielu przedsiębiorców
język projektów nie jest zrozumiały i powinno się go znacznie uprościć.

PIOTR WĄSIK
przedsiębiorca, firma WAMECH P.A.Wąsik Sp.j.,
członek zarządu Stowarzyszenia „Inicjatywa Firm
Rodzinnych”

Uważam, że aby poprawić procedury przydziału i wykorzystania funduszy unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, należy przede
wszystkim przyspieszyć podejmowanie decyzji o przyznaniu środków. Trzeba też uprościć procedury w takim stopniu, aby firmy nie
musiały zostawiać lwiej części środków pomocowych firmom konsultingowym.
Przykładowo: dotacja w programie rozwoju eksportu wynosiła maks. 400 tys. zł. 100 tys. zł wystarcza na dwie zagraniczne imprezy
targowe. Mała firma mogłaby z tego skorzystać, ale sporządzenie wniosku kosztuje ok. 40 tys. zł, czyli tyle, ile wynosi dotacja
(40 proc. ze 100 tys.). Opłaca się korzystać z dotacji, jeżeli wykorzystamy całe 400 tys. zł, bo koszt przygotowania wniosku będzie
stanowił 25 proc., a nie 100 proc. dotacji. Powstaje jednak pytanie – jaka mała firma może wydać 400 tys. zł na organizację
targów w krótkim czasie?
Jestem zdania, że dotacje powinny być wykorzystane głównie zgodnie z przeznaczeniem, czyli według mojej oceny dla wspierania
sprawnych i innowacyjnych firm, w celu umożliwienia im szybszego rozwoju, a nie na finansowanie aparatu biurokratycznego i patologii
z tym związanej. Często koszt wdrożenia nowego projektu jest dla przedsiębiorcy taki sam przy dofinansowaniu, jak bez dofinansowania.

WIESŁAW BURY

W ies ław Bu r y

Dlaczego należy zmienić sposób
dzielenia pieniędzy z Unii Europejskiej dla przedsiębiorców
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wzornictwa przemysłowego (4.2); pierwszego wdrożenia

skorzystało wielu małopolskich przedsiębiorców, którzy

wynalazku (4.6) i ochrony własności przemysłowej (5.4.1).

unowocześnili swój park maszynowy, stworzyli nowe rozwią-

Jednocześnie kilkuset beneficjentów skorzystało ze zorgani-

zania dotyczące technologii, organizacji, wsparcia eksportu,

zowanych przez MARR szkoleń.

rozwiązań prawnych czy finansowych, a także tworzyli nowe

A oto kilka uwag. Powyższy program był adresowany głównie

miejsca pracy. Z punktu widzenia konkretnego właściciela

do MŚP, a głównym instrumentem wsparcia była dotacja.

firmy było to działanie bardzo potrzebne, ale z szerszego

Prowadziło to w pewnym stopniu do zaburzenia konkurencyjno-

punktu widzenia sytuacja nie jest już tak jednoznaczna.

ści rynku, na którym działają przedsiębiorcy, gdyż prawie każda

Oto próba krytycznej analizy realizacji tego programu
– z wnioskami na przyszłość.

dotacja „psuje rynek”. W tej kwestii zgodni są wszyscy eksperci
– może poza tymi, którzy przygotowywali wnioski dla potencjalnych beneficjentów...

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełniła

Firmy bądź osoby przygotowujące wnioski dla przedsiębior-

w latach 2007-2013 funkcję Regionalnej Instytucji Finan-

ców były także beneficjentami tego programu, gdyż z reguły

sującej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

otrzymywały kwotę stałą oraz tzw. premię, o ile wniosek został

Gospodarka. W tym czasie przedsiębiorcy złożyli prawie

zakwalifikowany i otrzymał finansowe wsparcie. W sporej

4.400 wniosków o dofinansowanie, z czego MARR reko-

części projektów wniosek składali nie przedsiębiorcy, ale firmy

mendowała do podpisania ponad 1500 wniosków na kwotę

doradcze – i one były głównymi beneficjentami. Zdarzały

prawie 1,7 mld złotych, do tej pory podpisano ponad 1100

się nawet projekty tworzone pod potrzeby firm doradczych,

umów o dofinansowanie.

np. PRE w działaniu 6.1.

Zadania realizowane przez przedsiębiorców z natury rzeczy

Nie należy stawiać tezy, że Program Operacyjny Innowacyjna

miał y mieć charak ter innowacyjny. Kwotą 4 60 mln zł

Gospodarka był źle skonstruowany. Skorzystało z niego wielu

dofinansowane zostały inwestycje o wysokim poziomie inno-

przedsiębiorców, którzy unowocześnili swój park maszynowy,

wacyjności (tzw. działanie 4.4); 162 mln zł poszło na wsparcie

stworzyli

projektów celowych i wdrożeń wyników badawczo-rozwojo-

organizacji, wsparcia eksportu, kwestii prawnych czy finanso-

wych (B+R – działanie 1.4-4.1); 60 mln zł przeznaczono na

wych, a także – realizując społeczną misję biznesu – tworzyli

dofinansowanie działalności gospodarczej w dziedzinie

nowe miejsca pracy. Jak już wspomniano, z punktu widzenia

nowe

rozwiązania

dotyczące

technologii,

gospodarki elektronicznej (działanie 8.1); 53 mln zł wsparło

konkretnego przedsiębiorcy było to działanie bardzo potrzebne,

wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B (business to

ale z szerszego punktu widzenia sytuacja nie jest już tak

business – działanie 8.2); 13 mln zł zapewniło wsparcie dla

jednoznaczna.

handlu zagranicznego w ramach działania „paszport do

Aby zostać beneficjentem programu należało prawidłowo

eksportu” (działanie 6.1) oraz mniejsze projekty w obszarze:

przygotować wniosek, spełnić wszystkie zasadnicze jego
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kryteria, natomiast wartość i ocenę samego pomysłu uwzględ-

i powoduje selekcję negatywną wśród beneficjentów.

niano trochę w drugiej kolejności. Wydaje się, że powinno być

W celu uniknięcia błędów przy postępowaniach przetargowych

odwrotnie. Należy podkreślić, że duża część osób oceniających

być może dobrze byłoby utworzyć centralną platformę ogło-

projekty posiadała wystarczającą wiedzę, aby tę funkcję

szeń przetargowych – obecne zapisy w umowach sprzyjają

wykonywać na wysokim poziomie, ale faktem było również to,

patologii w tym zakresie.

że część oceniających tej wiedzy nie posiadała na wystarcza-

Trzeba się stanowczo trzymać starej i sprawdzonej rzymskiej

jąco wysokim, a nawet przyzwoitym poziomie.

zasady „Pacta sunt servanda” – umowy muszą być dotrzy-

Niektóre działania beneficjentów powinny prowadzić do

mywane i przestrzegane. Procedury rozwiązywania umowy

natychmiastowego wypowiedzenia umów. Zdarzało się

wskutek naruszenia jej postanowień muszą trwać krócej

np. kopiowanie, głównie z internetu, materiałów i usług przez

i eliminować nieuczciwych przedsiębiorców z rynku wsparcia

firmy doradcze – często te usługi były przeszacowane, bez-

publicznego. Rozwiązywanie „złych umów” trwa na razie długo,

wartościowe merytorycznie. Albo wręcz można je było uznać

niekiedy nawet latami.

za plagiaty innych opracowań. Zdarzało się też, że wykorzy-

W okresie projektowania wydatków publicznych dla przedsię-

stywano środki publiczne z programu, np. zaliczki na realizację

biorców na lata 2014-2020 należy ograniczyć do minimum

projektu, jako nieoprocentowane pożyczki na finansowanie bie-

wsparcie w formie dotacji na rzecz finansowania zwrotnego,

żącej działalności firmy.

tj. pożyczek niskooprocentowanych lub nawet o zerowej

W związku z powyższym, doceniając zalety programu, należy

stopie procentowej. Dotacje powinny pozostać instrumentami

w okresie 2014-2020 usunąć niektóre mankamenty z minionej

wsparcia dla projektów najbardziej innowacyjnych, na

perspektywy 2007-2013. Oto główne wnioski:

wczesnym etapie ich tworzenia, a co za tym idzie – obarczo-

Umowy zawierane z beneficjentami muszą być precyzyjne,

nych największym ryzykiem.

jasno określać obowiązki i prawa stron. Trochę za dużo było

Wsparcie zwrotne ma tę przewagę nad dotacjami, że należy

biurokracji. Zdarzały się też niepotrzebne załączniki.

je zwrócić, a więc przedsiębiorcy będą je zaciągać na projekty

Działania dotyczące projektów powinny być konsultowane

biznesowe efektywne finansowo. I właśnie o to chodzi. Finanso-

z reprezentacjami przedsiębiorców, aby jeszcze lepiej odpowia-

wanie zwrotne zwiększy skalę wsparcia przedsiębiorców nawet

dały ich potrzebom.

kilkakrotnie i da to zdecydowanie większy impuls do wzrostu

Za dużo było wymagań formalnych, a za mało uwagi poświę-

innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki kraju. Finansowanie

cano

ocenie działań merytorycznych i ocenie rezultatów

zwrotne ma jeszcze jedną zaletę: pozwala zatrzymać pieniądze

projektu – zniechęca to dobrych, rzetelnych przedsiębiorców

w systemie i wspierać kolejne innowacyjne pomysły w przyszłości.

Wiesław Bury, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktor nauk technicznych, z Małopolską Agencją Rozwoju
Regionalnego związany od 2004 r. Jej prezesem został w 2011 r.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego;
jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego
rozwoju regionu.
MARR specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe.
Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w Małopolsce.
Aktywnie wspiera eksport, oferując profesjonalne doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. Oferta Spółki to usługi
informacyjne dla przedsiębiorców, doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje na rozwój małopolskich
przedsiębiorstw oraz obsługa produktów finansowych, takich jak pożyczki czy seed capital.
Spółka jest jedynym w regionie, oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Jako beneficjent unijnych
dotacji wdraża krajowe i regionalne programy operacyjne. Pełniąc funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej, MARR pośredniczy
w udzielaniu dotacji na zadania związane z inwestycjami proinnowacyjnymi; wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
wspiera rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz działania skierowane na tworzenie pozabankowych źródeł finansowania, klastrów,
sieci czy partnerstw i konsorcjów przedsiębiorstw.

BIURA I LOKALE
DO WYNAJĘCIA

Biurowiec klasy A, ul. Kamienna 21, Kraków

Biurowiec klasy B, ul. Magazynowa 3, Kraków

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
I OBROTU TOWAROWEGO „FRONTON” SP. Z O.O.
30-001 KRAKÓW, UL. KAMIENNA 19,
TEL. 12 630 17 46, 12 630 17 48,
WWW.FRONTON.PL
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RPO
WM
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

DROGA MAŁOPOLSKI DO UNIJNYCH FUNDUSZY

1 K WIE TNIA 2014:

K WIECIEŃ 2014:

RP O W M 2014- 2020

przyjęcie projektu RPO WM 2014 -2020 przez Zarząd Województwa Małopolskiego
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przekazanie programu do Komisji Europejskiej
– rozpoczęcie negocjacji (czas trwania – do 6 miesięcy)
– rozpoczęcie prac nad dokumentami wdrożeniowymi (uszczegó łowienie programu,
podręcznik IZ, system wskaźników, kr y teria wyboru projektów, podręcznik kosztów
kwalifikowalnych, procedur y naborów oraz wzor y dokumentów aplikacyjnych,
strategia wdrażania instrumentów finansowych

WRZESIEŃ / PA ŹDZIERNIK 2014:
przyjęcie ostatecznej wersji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020

DO KOŃCA 2014:
opracowanie dokumentów wdrożeniowych
– gotowość do ogłaszania konkursów

PRZYDZIAŁ ŚRODKÓW

RP OW M 2014- 2020

Więcej o prawie 1 mld złotych!
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2007-2013

2014-2020

MRPO (EFRR)

RPO WM

+ PO KL (EFS)

(EFRR + EFS)

1 902 MLN EURO

MRPO
– ŚRODKI EFRR
1 356 MLN EURO

PO KL – ŚRODKI EFS
W KOMPONENCIE REGIONALNYM
(ZARZĄDZAŁ KRAJ, WDRAŻAŁ REGION)
546 MLN EURO

2 875,5 MLN EURO

RPO WM
(ŚRODKI EFRR)
2 073,5 MLN EURO

RPO WM
– ŚRODKI EFS (ZARZĄDZA
I WDRAŻA REGION)
2 073,5 MLN EURO

SCHEMAT RPO 2014-2020

EFRR – EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

RP O W M 2014- 2020

EFS - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

49

OSIE PRIORYTETOWE

01

GOSPODARK A WIEDZY
250 MLN EURO

OCZEKIWANE EFEKTY

115 nowych naukowców we wspieranych jednostkach
300 nowych miejsc pracy we wspieranych przedsiębiorstwach
1 835 dotacji na B+R (badania i rozwój) dla przedsiębiorstw

02

03

CYFROWA MAŁOPOLSKA

66 urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji

140 MLN EURO

dot. awansu cyfrowego

PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA

21 kampanii gospodarczych krajowych i międzynarodowych

310 MLN EURO

1 800 ha przygotowanych terenów inwestycyjnych
2 000 przedsiębiorstw wspartych przez Instrumenty Finansowe

04

REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

16 obiektów P&R (park and ride)

380 MLN EURO

2 000 wspartych jednostek wytwarzania energii cieplnej
i elektrycznej z OZE
56 000 lokali z wymienionymi niskosprawnymi urządzeniami
grzewczymi

05

OCHRONA ŚRODOWISKA

383 km wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji

380 MLN EURO

49 300 dodatkowych osób korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków
172 000 Mg zebranych selektywnie odpadów komunalnych

06

DZIEDZICTWO REGIONALNE

44 zabytki nieruchome objęte wsparciem

144 MLN EURO

100 wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych
400 km nowych i przebudowanych szlaków turystycznych

OSIE PRIORYTETOWE

07

OCZEKIWANE EFEKTY

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

10 zakupionych pojazdów kolejowych

400,5 MLN EURO

80% odcinków dróg wojewódzkich o stanie nawierzchni
dobrym lub zadowalającym (teraz – 66%)

RP OW M 2014- 2020

330 km nowych bądź zmodernizowanych dróg

08

RYNEK PRACY

2 800 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat

268 MLN EURO

10 300 przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie
zwiększenia kompetencji kadr i potencjału pracodawców
11 700 osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności

50

gospodarczej

09

REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE

600 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

232 MLN EURO

6 500 osób niepełnosprawnych objętych działaniami
integracyjnymi (aktywizacja społeczna i zawodowa)

10

WIEDZA I KOMPETENCJE

7 700 dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego

200 MLN EURO

14 000 uczniów szkolnictwa zawodowego uczestniczących
w stażach i praktykach

11

REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

400 ha obszarów objętych rewitalizacją

380 MLN EURO

1 000 przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych
obszarach

12

INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

22 wsparte podmioty lecznicze

111 MLN EURO

60 mln euro wsparcia w zakresie wyposażenia w nowoczesny
sprzęt medyczny nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego

+ 13. POMOC TECHNICZNA

SŁOWNICZEK POJĘĆ:
MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny (na lata 2007-2013)
RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (na lata 2014-20)
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

RP O W M 2014- 2020
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RPO WM (EFRR + EFS):
/ 2014-2020 /
2 8 7 5 ,5 m ln e ur o

MRPO (EFRR) + PO KL (EFS)
/ 2007-2013 /
1 9 0 2 m ln e u r o

Rozwiązania Storage firmy Dell
Dell zna dobrze historię rozwiązań storage, które oferował przez ostatnie dwie dekady.
Daje nam to bardzo dobry obraz wyzwań, z którym klienci IT musieli się zmierzyć.
Żyliśmy i oddychaliśmy tymi wyzwaniami.

Lawinowy przyrost gromadzonych danych oraz rosnące wymagania wydajnościowe na I/O wymagają od
rozwiązań dyskowych elastyczności, skalowalności oraz optymalizacji pod kątem różnego typu obciążeń
generowanych przez aplikacje biznesowe. Rozwiązania Dell Storage są zaprojektowane w taki sposób, aby
sprostać wysokim wymaganiom pojemnościowym i wydajnościowym przy zachowaniu elastyczności systemu
oraz jego maksymalnej standaryzacji.
Historia storage w Dell
Tradycyjne rozwiązania pamięci masowych były często projektowane, jako silosy do przechowywania danych,
które ograniczały zdolność klientów do optymalizacji kosztów, wykorzystania funkcjonalności i skalowania
w centrum przetwarzania danych.
U podstaw tych problemów leżą nieelastyczne, przestarzałe rozwiązania architektoniczne, które sztywno
przywiązywały dane do sprzętu i nie były dostosowane do nowoczesnego zwirtualizowanego środowiska
centrum danych.
Seria kluczowych akwizycji pozwoliła Dell na utworzenie nowoczesnych rozwiązań systemów pamięci masowej,
które są optymalizowane pod kątem różnego typu obciążeń generowanych przez aplikacje biznesowe (ang.
workloads). Rozwiązania Dell Storage wykorzystują najlepsze w swojej klasie technologie wliczając w to kompresję
danych, deduplikację, inteligentny auto-tiering, wysoko skalowalne systemy plików. Dzięki tym technologiom
rozwiązania Dell Storage cechuje wyjątkowa wydajność oraz elastyczność.
Obecnie, w rozwiązaniach Dell Storage, wszystkie elementy macierzy dyskowych są zwirtualizowane,
a kluczowe funkcjonalności działają jednocześnie bez wpływu na wydajność rozwiązania. Rozwiązania oferowane
przez innych producentów mają wiele ograniczeń dotyczących włączania poszczególnych funkcjonalności
macierzy: thin provisioning, autotiering, elementy data protection, ograniczenia funkcjonalności w środowiskach
wymagających wysokiej wydajności, itd.

>$1B

#1

41.000+

1,076 miliarda USD przychodów włączając
wszystkie rodzaje storage, protokołów, storage
zewnętrzny i wewnętrzny, zgodnie z danymi z IDC
Storage Tracker za Q1CY2013.

Dell jest dostawcą pierwszego wyboru (#1)
w zakresie technologii Flash/SSD. Zgodnie
z badaniem przeprowadzonym przez Storage
Strategies NOW, ankietowani klienci wskazali Dell
jako dostawcę pierwszego wyboru w zakresie
technologii flash/SSD.1
Mamy ponad 41 000 inżynierów świadczących
usługi budowy rozwiązań storage oraz supportu
i utrzymania takich środowisk.

#1

#1

#1

We wrześniu 2013 zostaliśmy uznani za
najlepszego vendora rozwiązań storage
w obszarze macierzy midrange. Informacja o tyle
ważna, że jest to opinia klientów ankietowanych
przez Storage Magazine.
Dell jest #1 w technologii iSCSI SAN za 24 kolejne
kwartały (czyli 6 kolejnych lat) – za IDC Storage
Tracker Q1CY2013 .

Styczeń 2014 – Dell uhonorowany przez klientów
ankietowanych przez Storage Magazine jako #1
w dostarczaniu technologii w enterprise’owych
NAS.

„Outlook Report from Storage Strategies NOW”, z 17 września 2013, źródło: http://www.dellenterprisemaster.com/Asset/EN-GB/6/1258

1

Wyróżniki rozwiązań Dell Storage
Dell uwalnia klientów od tych problemów proponując
rozwiązanie, które jest zaprojektowane od nowa i nie
jest obciążone ograniczeniami architektonicznymi
rozwiązań konkurencynych, które zostały
zaprojektowane jeszcze w poprzednim stuleciu.
Projektując nową architekturę macierzy dyskowych,
Dell przyjął za cel zbudowanie rozwiązania, które
w swojej naturze ma inteligentny tiering, wirtualizuję
warstwę przechowywania danych i jest oparte
o otwarte standardy technologiczne w celu
zapewnienia klientom maksymalnej funkcjonalności
i wydajności przy niskich kosztach wdrożenia
i utrzymania. Zrealizowanie tej strategii przez Dell
pozwoliło na przedefiniowanie ekonomiki rozwiązań
Enterprise storage, aby udostępnić je naszym klientom.
Kilka wybranych faktów:
• Wokół storage budujemy kompletne rozwiązania.
Dell, jako pierwszy dostawca zaprezentował na Dell
World w grudniu 2013 roku 5 mln operacji IO / sek.
Osiągnięcie to było możliwe dzięki innowacyjności
naszych rozwiązań,
• Oferujemy pełną skalowalność naszych rozwiązań.
Ten sam model kontrolera Dell Compellent obsługuje
w pełnym zakresie od 6 do 960 dysków,
• Dell Storage uwalniają naszych klientów od ryzyka
tzw. „forklift upgrade” i związanych z nim wydatków
(hardware + ponowny zakup licencji w modelu
licencjonowania u innych dostawców, także w trakcie
trwania aktywnej umowy na wsparcie techniczne),
• Dell oferuje atrakcyjny model licencjonowania
funkcjonalności oprogramowania dla rozwiązań
macierzowych, który wyróżnia nas spośród innych
dostawców,

Strategia Dell Storage jest skupiona na potrzebach
klientów. Zapewnia łatwość budowy rozwiązań, dobre
skalowanie i łatwą rozbudowę o moduły
i wymagane funkcjonalności, aby świadczyć biznesowi
jak najlepsze wsparcie. Dodatkowo nasze rozwiązania
macierzy dyskowych są budowane w oparciu o otwarte
standardy przemysłowe, z użyciem innowacyjnej
technologii i w przystępnych cenach.
Korzyści dla Klienta
• Zdecydowanie „niestandardowo” długi cykl życia
produktu, brak konieczności częstej wymiany części
sprzętowej,
• Wieczyste licencje oprogramowania i funkcjonalności
macierzy dyskowej niezwiązane z hardware
(Dell Compellent),
• Brak dodatkowego licencjonowania oprogramowania
i pełna funkcjonalność w cenie sprzętu
(Dell EqualLogic).
W związku z powyższym, Dell zabezpiecza inwestycje
klientów poprzez dłuższą perspektywę korzystania
z rozwiązań macierzowych.
Architektura i funkcjonalność rozwiązań Dell Storage
pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności systemu
przy mniejszej (w porównaniu do konkurencji) liczbie
dysków.
W odróżnieniu od konkurencji, Dell zaleca włączenie
pełnej funkcjonalności macierzy, np. thin provisioning,
autotiering, live volume, mechanizmy zabezpieczania
danych. Jednocześnie mogą być uruchomione
wszystkie funkcjonalności, bez wpływu na wydajność
całego rozwiązania.

Nowoczesna
architektura

• Dell Compellent jest pierwszym rozwiązaniem
storage, które produkcyjnie wykorzystało autotiering. Obecnie, po 12 latach wszyscy producenci
oferują tę funkcjonalność próbując nadrobić dystans
do rozwiązań Dell.
Tworzymy innowacyjne rozwiązania najwyższej klasy
bazując na dostępnych standardach technologicznych
w elastyczny i modułowy sposób. To pozwala nam
dostarczać nowe technologie dostosowane do potrzeb
i dające korzyści klientom. Architektura Dell Storage
jest zoptymalizowana pod kątem wydajności i zarazem
modułowa. Pozwala wykorzystać odpowiednie
funkcjonalności, aby stworzyć infrastrukturę IT
dostosowaną do aktualnych potrzeb a także łączyć
wszystkie dostępne funkcjonalności w ramach tego
samego rozwiązania.
Integracja rozwiązań Dell Storage, oprogramowania
i usług umożliwia automatyzację zadań i podniesienie
poziomu usług świadczonych przez działy informatyki.
Przykładem takiego podejścia jest rozwiązanie Dell
Equallogic, które posiada pełną funkcjonalność
oprogramowania oferowaną w cenie macierzy
i stawia na integrację z hypervizorami i aplikacjami.
Jest również dobrym przykładem ochrony inwestycji
klientów w rozwiązania macierzowe oraz niskiego TCO
(całkowitego kosztu posiadania rozwiązania).

Filozofia
projektowania
• Łatwość
użytkowania
• Pełna wirtualizacja

• Zaprojektowana
od A do Z, aby być
elastyczny i łatwy
w adaptacji
• Wyzwolona
z ograniczeń
przestarzałej
architektury

• Inteligentny tiering
• Wysoka
skalowalność
• Brak „wózka
widłowego”
• Innowacyjne
licencje

Głęboka
integracja
• Oferujemy łatwy
dostęp do nowych,
zaawansowanych
technologii
• Wdrażamy otwarte
technologie w
całym portfolio
storage

Dostarczamy świetną technologię
zarządzania danymi w dobrej cenie
$45

Skupmy się najpierw na środkowym, zielonym
obszarze wykresu gdzie umieszczono rozwiązania
zoptymalizowane pod kątem „cena/wydajność”.
Historycznie, ten segment na rynku był dominujący
w obszarze tradycyjnego zbalansowania funkcji
i kosztów. To tu w przeszłości pojawiły się sztywnie
przymocowane do fizycznego sprzętu (nie
wirtualnego) zasoby. Dziś nowoczesne architektury
wypełniają tę przestrzeń - elastycznie i z możliwością
do przystosowania i przekształcania się wraz ze zmianą
technologii. Najważniejsze przykłady to skalowalne
architektury, które są głęboko zintegrowane
w środowiskach zwirtualizowanych.

$40
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Wydajność I/O (flash)
Cena / wydajność
Archiwum danych
Większość klientów jest dziś zaniepokojonych dwoma
najważniejszymi trendami w składowaniu danych:
potrzebą lepszej wydajności i potrzebą zarządzania
rosnącą ilością danych w efektywny kosztowo sposób.
Dostępność technologii flash w dyskach i oczywisty
nieubłagany wzrost ilości danych stworzył okazję do
innowacyjnego rozwiązania tych problemów. Pokazany
wykres przedstawia, jaki charakter będą w przyszłości
miały rozwiązania służące do przechowywaniem
danych. Tabela klasyfikuje charakterystykę dla
rozwiązań pamięci masowej w trzech prostych
kategoriach: oznaczonych kolorami: zielonym, złotym
i niebieskim.

Co nam to daje?

Obszar o kolorze złotym. Wraz ze spadkiem
ceny technologii dysków flash, coraz więcej
klientów rozważa wdrożenie „zoptymalizowanych
wydajnościowo” rozwiązań pamięci masowej, których
składniki całkowicie koncentrują się wokół tego
rodzaju dysków. Kluczowym atutem jest możliwość
inteligentnego tieringu danych często używanych do
pamięci typu flash (ang. Intelligent Tiering). Jeszcze
kilka lat temu, dysk półprzewodnikowy (SSD) kosztował
około $20.000 za sztukę. Dziś, dyski flash są dostępne
za około 1/10 tej ceny. Biorąc pod uwagę te koszty
i niezwykle wysoki poziom wydajności oferowanej
przez dysk Flash, klienci mogą projektować rozwiązania
pamięci masowej od podstaw, aby wykorzystać
rosnące możliwości technologii dysków SSD.
Najważniejsze przykłady to macierze zoptymalizowane
do obsługi dysków flash i macierze hybrydowe,
mogące połączyć dyski flash i rotacyjne.
Obszarzem o kolorze niebieskim są klienci w pełni
świadomi zagrożenia w ich działalności wynikającego
z lawinowego wzrostu danych. Przeniesienie dużej
ilości tzw. „zimnych” danych (rzadko używanych lub
wcale nieużywanych) do magazynów składowania
zoptymalizowanych pod względem kosztów jest
i nadal będzie wyzwaniem
dla każdego. Klienci są
Jak dostarczamy
już gotowi na wdrożenia
w coraz większej liczbie
SSD w cenie dysku 15k
macierzy dyskowych
CML z półką AFA
o wysokiej gęstości
EQL hybrydowe macierze
upakowania dysków.
Wzrost ilości danych
powoduje, że klienci
EQL skalowanie liniowe
szukają rozwiązań
Łatwość zarządzania
Integracja z aplikacjami
jeszcze bardziej
zoptymalizowanych
kosztowo.
Storage w serwerach

Zoptymalizowane
dla wydajności

„Gorące dane”
przechowywane na
dyskach flash

•
•
•

Cena i wydajność

Tradycyjne IT –
skupione na balansie
funkcjonalności do $

•
•
•

Zoptymalizowane
kosztowo

Dane archiwalne
przesuwane na dyski
pojemne

•
• Storage wysokiej gęstości
• Rozwiązania softwaredefined

Dell prezentuje storage następnej generacji.
Najlepsze rozwiązanie E2E korzystające z trzech obszarów
Cache
serwera

Cache
serwera

Serwery

Sieć

Dyski Flash

Dyski 15K/10K

Zoptymalizowane dla
wydajności
• Obciążenie wymaga I/O
• Nacisk na flash storage
• Cache w serwerze
• Krytyczne biznesowo

Cena i wydajność

Obciążenie krytyczne dla
biznesu
• Oracle
• SAP
• SQL Server

Praca grupowa
i infrastruktura
• Exchange, Lync
• SharePoint
• File, print, web
• VMware, Citrix, Hyper-V

Dyski pojemne

• Zorientowane na
wirtualizację
• Cena / wydajność
• Tradycyjne IT

Zoptymalizowane
kosztowo
• Fokus na koszt/TB
• Niskie TCO
• Skondensowany storage
• Storage w serwerach
Systemy pozostałe,
niekrytyczne biznesowo
• Dane archiwalne
• Archiwum cyfrowe
• Magazyn danych

Storage

Big Data

VDI

Wirtualizacja

Użycie usług
w chmurze

Powyżej ilustracja prostego rozwiązania architektury
składającej się z Dell Storage, sieci i serwerów.

A jak działa DPACK, czyli Dell Performance Analysis
Collection Kit?

Przedstawiona jest na niej pełna gama technologii
storage, oferująca różne warianty wydajności i kosztów.

DPACK jest lekkim narzędziem (plik exe ok. 300kB), nie
wymaga instalowania agenta na systemach,
z których zbiera dane i pozwala na zdalne zmierzenie
parametrów wydajnościowych z wielu serwerów
w jednym pliku. Okres zbierania danych od 4 godzin do
7 dni.

Różne wymagania wydajnościowe i dostosowanie się
rozwiązań Dell Storage do nich dają nam możliwość
łatwego dobrania technologii.
• Dane o wysokich wymaganiach wydajnościowych,
które są krytyczne dla biznesu,
• Środowiska zwirtualizowane dostarczające
rozwiązania pod wirtualizację serwerów i desktopów,
• Obszary, gdzie możemy wykorzystać rozwiązania
chmurowe: magazyny danych, archiwa cyfrowe
i przestrzeń na dane, które nie są krytyczne z punktu
widzenia biznesu.
Oferta Dell Storage jest dziś kompletna i adresuje
wszystkie wyżej wymienione typy rozwiązań pamięci
masowych.
Właściwe dane pomagają podjąć prawidłowe decyzje
Od 2011 używamy narzędzia, dzięki któremu zbieramy
dane z istniejących środowisk naszych klientów. Te
dane, przedstawione w formie czytelnego raportu,
służą do prawidłowego skalowania środowisk, które
proponujemy naszym klientom. Te dane umożliwiają
konsultantom i inżynierom Dell budować rozwiązania
szyte na miarę, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami
środowisk IT naszych klientów. Unikamy w ten sposób
błędnego skalowania infrastruktury a co za tym idzie,
pomagamy świadomie, mądrze dysponować budżetem
i planować wydatki na bazie faktycznych potrzeb.
Dodatkowo, bazując na wiedzy uzyskanej w trakcie
badania infrastruktury, możemy zagwarantować
wydajność oferowanych przez nas rozwiązań, co jest
unikalnym podejściem na rynku.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jakie parametry mierzymy za pomocą DPACK?
Obciążenie CPU.
Zużycie RAM.
Kolejki dyskowe.
Opóźnienia w dostępie do dysków.
Wielkość bloku.
Stosunek odczyt/zapis.
Ilość operacji na sekundę IOPS.
Ogólną przestrzeń dyskową.
Wykorzystanie tej przestrzeni.

Żeby rozpocząć działanie trzeba pobrać narzędzie
do zbierania statystyk odpowiednie dla środowiska,
którego parametry ma zmierzyć. DPACK działa
w środowiskach Windows (w tym HYPER-V), Linux
i VMware (poprzez vCenter). Najnowsza wersja
DPACK dostępna jest tu: http://www.dell.com/
downloadDPACK
Dane zbierane są w pliku .iokit. Plik ten
(skompresowany XML) jest na tyle mały, że można go
wysłać pocztą elektroniczną. Na bazie tych danych
przygotowujemy raport opisujący parametry badanego
środowiska oraz mamy właściwe dane do skalowania
infrastruktury.

Dell PowerEdge VRTX
Nowy wymiar zarządzania infrastrukturą IT i bezpieczeństwem danych w firmie

W następnej dekadzie dane na świecie będą
wzrastać w tempie 50-krotnym. Statystyki zebrane
przez IDC Digital Universe wskazują, że do 2020
roku łączna ilość danych przechowywanych na
Ziemi wyniesie 40 zettabajtów (40 tryliardów
bajtów). Zarządzanie i bezpieczeństwo
dużej liczby danych to wyzwanie, któremu
muszą sprostać firmy w ciągu najbliższych
kilku lat. Aż 79% firm miało w swojej historii
incydenty związane z poważnym zagrożeniem
bezpieczeństwa w ciągu ostatnich lat, ze skutkami
finansowymi i/lub wizerunkowymi.

zoptymalizowany do pracy w biurze, również
pod kątem hałasu. Nowoczesny design oraz
rozmiar serwera pozwalają na ulokowanie go
prawie w każdym miejscu w biurze, bez potrzeby
wydzielania specjalnej serwerowni. Rozwiązanie
to jest również w pełni skalowalne – serwer
można wzbogacać i rozbudowywać w zależności
od potrzeb. Zadaniem Dell PowerEdge VRTX
jest uproszczenie procesu wdrażania systemu IT
oraz zwiększenie jego wydajności i sprawności,
szczególnie w biurach zdalnych oraz
w małych i średnich firmach.

Ponad 3 miliony małych i średnich firm w Polsce
zmaga się ponadto z problemami w zarządzaniu
infrastrukturą IT. Przyczyniają się do tego,
między innymi: złożoność systemu zarządzania,
niekompatybilność sprzętu oraz brak właściwych
warunków do przechowywania sprzętu
serwerowego.

Elementy, w jakie wyposażony jest serwer
Dell PowerEdge VRTX, sprawiają, że jest on
wszechstronnie funkcjonalny, a zarazem
bardzo prosty w obsłudze. Dzięki umieszczeniu
serwerów, pamięci masowej, sieci i narzędzi do
zarządzania w jednej kompaktowej obudowie,
PowerEdge VRTX wymaga do 86% mniejszej
ilości okablowania oraz oszczędza do 75 %
czasu potrzebnego do instalacji indywidualnych
systemów. Serwer dysponuje zwiększoną
wydajnością dzięki możliwości stałej aktualizacji
systemu Dell Open Manage Essentials for

Dell PowerEdge VRTX to kompleksowe
rozwiązanie przeznaczone do zarządzania
i konsolidacji aplikacji biznesowych, zawierające
w jednej obudowie serwery, pamięć masową
i elementy sieciowe. Jest on w pełni

PowerEdge VRTX, co z kolei pozwala na
oszczędność czasu oraz ograniczenie ryzyka
błędów. Do każdego systemu PowerEdge
VRTX dodawana jest wbudowana kontroler Dell
Chassis Management Controller (CMC). Jest to
system do zarządzania wszystkimi zasobami na
poziomie sprzętowym (serwerami, pamięcią,
elementami sieciowymi, zasilaniem) za pomocą
jednej konsoli. Zapewnia on także możliwość
zarządzania lokalnego i zdalnego. VRTX ma dwie
formy licencjonowania CMC – Enterprise lub
Express. Dostępny jest również z nadmiarowym
kontrolerem CMC.
Dell PowerEdge VRTX to idealne rozwiązanie
zapewniające nie tylko sprawne zarządzanie
infrastrukturą IT w firmie, ale przede wszystkim
bezpieczeństwo danych, które jest gwarancją
stabilnego biznesu.
PowerEdge VRTX potwierdził swoją wyjątkowość
zdobywając liczne wyróżnienia na całym świecie
- m.in. tytuł produktu roku wg. Czytelników
polskiego magazynu IT Professional, tytuł serwera
roku wg. CRN, PC Pro, InfoWorld oraz pozycję
lidera w konkursie innowacji roku portalu IT Pro
już w dniu swojej premiery, a Business Computing
World przyznał mu 5/5 gwiazdek.
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Lider Małopolski 2013 to plebiscyt Dziennika Polskiego, w którym nagradzamy
najlepsze firmy w naszym regionie.Są one wzorem do naśladowania, a jednocześnie
ukazują olbrzymi potencjał województwa.

Kapituła plebiscytu:
Prof. UEK dr hab. Paweł Lula
Marian Bryksy
Małgorzata Cetera-Bulka
Joanna Domańska
Dr hab. Andrzej Jaki
Tomasz Lachowicz
Małgorzata Mrugała
Dr Kazimierz Sedlak
Rafał Solecki
Andrzej Tutajewski
Andrzej Zdebski

– Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie – przewodniczący Kapituły
– Prezes Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
– Prezes Oddziału Prasy Krakowskiej
– p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego
– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
– Redaktor Naczelny Prasy Krakowskiej
– Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie
– właściciel firmy doradztwa personalnego Sedlak&Sedlak
– Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
– Prezes Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej
– Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

01

LIDER INNOWACYJNOŚCI

ZWYCIĘZCA:

INPOST

Finaliści:

Selvita SA
Comarch SA
Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia”

02

LIDER INWESTYCJI

ZWYCIĘZCA:

MPL IM. J.P. II KRAKÓW-BALICE

Finaliści:

TREKO LASER sp. z o.o.
Oknoplast
Philip Morris Polska SA
FAKRO sp. z o.o.

x x xer
lid
x xm
x xało
x p o ls ki

ES-SYSTEM NT. sp. z o.o.
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03

LIDER EKSPORTU

ZWYCIĘZCA:

LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA

Finaliści:

Grupa Kapitałowa Integer.pl
Oknoplast
Wawel SA
Grupa Maspex Wadowice

04

LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

ZWYCIĘZCA:

SKORUT SYSTEMY SOLARNE SP. Z O. O.

Finaliści:

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona
MPWiK w Krakowie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA
Biosystem SA

05

LIDER MECENATU

ZWYCIĘZCA:

GRUPA AZOTY SA

Finaliści:

Firma Skalski
Kärcher sp. z o.o.
MPL im. J.P. II Kraków – Balice
Tauron Sprzedaż

06

LIDER DOBROCZYNNOŚCI

ZWYCIĘZCA:

DREWDOM-MĘTEL
Podkrakowska Izba Gospodarcza

Finaliści:

Centrum Witek Karolina Witek
Rafapol sp. z o.o.
Grupa Kęty

07

LIDER EDUKACJI

ZWYCIĘZCA:

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KRAKOWIE

Finaliści:

Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
Krakowska Szkoła Biznesu UE w Krakowie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
FAKRO sp. z o.o.

08

LIDER MARKI MAŁOPOLSKIEJ

ZWYCIĘZCA:

KOPALNIA SOLI W WIELICZCE

Finaliści:

Piekarnia ZŁOTY KŁOS
Krakowski Kredens
Wawel SA
Vistula Group

INPOST

lid er in n o w acy jn o ś ci

Należąca do Grupy Integer spółka InPost jest największym niezależnym
operatorem pocztowym w Polsce

Choć krakowska firma z siedzibą przy Malborskiej 130 działa

jest największą na świecie strukturą logistyczną, umożliwiającą

od niespełna dekady, jej nazwę znają niemal wszyscy Polacy.

całodobowe nadawanie i odbieranie przesyłek. Jednocześnie

Twórca InPostu, Rafał Brzoska, w 2006 roku jako jedyny

Grupa Integer.pl prowadzi zaawansowane rozmowy z kolejnymi

rzucił

partnerami i pracuje nad projektem uruchomienia aż 16 tys.

wyzwanie

powszechnie

krytykowanemu

wówczas

państwowemu monopoliście – Poczcie Polskiej. Miesiąc przed
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Paczkomatów w całej Europie w ciągu najbliższych 4 lat.

startem InPostu przedstawiciele międzynarodowych kurierskich

Paczkomaty InPost pojawią się nie tylko w Azji, ale również w obu

gigantów przekonywali, że ta walka nie ma sensu. Jednak dzięki

Amerykach. Trwają negocjacje nad rozlokowaniem maszyn

olbrzymiej determinacji, ciężkiej pracy, dobrej organizacji i odrobi-

w Hongkongu, Chinach i Malezji, a także stworzeniem największej

nie szczęścia, które jest zawsze potrzebne w biznesie, InPost stał

na świecie transgranicznej sieci terminali na Bliskim Wschodzie

się szybko powszechnie rozpoznawalny i – rosnąc w niebywałym

i w Afryce, przy współpracy z czołową firmą kurierską Aramex.

tempie (za co zdobył m.in. prestiżową World Mail Award w kate-

Z kolei w Australii, pod marką Australia Post, działa już 156 Pacz-

gorii „wzrost”) – odniósł jeden z najbardziej spektakularnych

komatów dostarczonych przez Grupę Integer.pl, a sieć będzie

sukcesów ostatnich lat. Zawdzięcza to w ogromnej mierze inno-

systematycznie rozszerzana. Docelowo australijskie terminale

wacyjnym rozwiązaniom, które wprowadzał często jako pierwszy

będą mogły być zintegrowane z Paczkomatami InPost na innych

nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Robił to zgodnie z maksymą

kontynentach, w ramach dostaw transgranicznych.

Rafała Brzoski: „Trzeba zdobywać to, co jest uważane powszech-

Paczkomaty InPost są doceniane na całym świecie – zarówno

nie za nie do zdobycia”.

przez klientów i konsumentów, jak też przez najważniejszych

Dziś należąca do Grupy Integer spółka InPost jest najwięk-

graczy logistycznych i e-commerce. Grupa Integer.pl zawarła

szym niezależnym operatorem pocztowym w Polsce. Świadczy

strategiczne sojusze z największą platformą e-commerce we

zarówno tradycyjne, jak i niestandardowe usługi pocztowe na

Włoszech (Banzai) oraz kluczowym operatorem logistycz-

rzecz klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucji

nym TNT. W Wielkiej Brytanii Paczkomaty InPost weszły do

z sektora publicznego.

londyńskiego metra (obok takich marek, jak Tesco i Waitrose),

Prezes Brzoska uważa, że szybki wzrost liczby dostarczonych

zaś w Hongkongu podpisano umowę z wiodącym lokalnym

przesyłek – z 28,1 mln w 2008 roku do około 240 mln w 2013

kurierem CX Courier. Takie partnerstwa są tworzone na skalę

roku – pozwala stawiać przed firmą bardzo ambitne plany.

międzynarodową na większości rynków, na które wprowadzane

Głównym jest zdobycie pozycji lidera na polskim rynku usług

są Paczkomaty InPost.

pocztowo-kurierskich. Bieżącym celem jest obsługa jak najwięk-

Zalety

szej liczby miejscowości w całym kraju.

docenili także znaczący operatorzy narodowi i prywatni na

terminali

produkowanych

przez

Grupę

Integer.pl

Spółka – oferując również usługi dla dynamicznie rozwijającej

świecie. Paczkomaty wraz z technologią i serwisem kupiły m.in.

się branży e-commerce – reprezentuje Polskę na arenie mię-

Saudi Post, Eesti Post, Aeropost (Karaiby), Nightline (Irlandia),

dzynarodowej, m.in. dzięki zagranicznej ekspansji Paczkomatów

Australian Post, Kolumbian Post, Iceland Post.

InPost. Udowadnia tym samym, że polskie firmy z sektora usług

Jakość i innowacyjność Paczkomatów InPost potwierdził

mogą efektywnie rywalizować z światowymi gigantami i już teraz

czwarty z kolei tryumf InPost w międzynarodowym konkursie

– mimo wielu ograniczeń strukturalnych – są przygotowane pod

World Mail Awards 2013. Tym razem spółka zwyciężyła w kate-

kątem inwestycyjnym i biznesowym do realizacji przedsięwzięć

gorii „Obsługa Klienta”, pokonując

gospodarczych na światową skalę.

i LibanPost.

m.in. Singapore Post

Sieć Paczkomatów InPost – urządzeń umożliwiających samo-

Paczkomaty InPost na stałe zagościły również w świadomości

dzielne nadawanie i odbieranie przesyłek 24 godziny na dobę i 7

osób dokonujących zakupów przez internet. InPost wspólnie

dni w tygodniu – dostępna jest już w 20 krajach na całym świecie.

z NCR zwyciężył także w międzynarodowym konkursie Postal

W zaledwie 3 lata rewolucyjne terminale podbiły oprócz Polski:

Technology International Awards, w kategorii „Retail Innovation

Arabię Saudyjską, Australię, Chile, Wielką Brytanię, Włochy, Irlan-

of the Year”: za Innowację Roku jury konkursu uznało Paczkomat

dię, Islandię, Litwę, Łotwę, Ukrainę, Estonię, Rosję, Cypr, Słowację,

modułowy V generacji.

Czechy, a także: Kolumbię, Kostarykę, Salwador oraz Gwatemalę.

Z kolei w Wielkiej Brytanii Paczkomaty InPost zdobyły tytuł

Na całym świecie funkcjonuje – w różnych modelach bizneso-

„The Delivery Excellence Award 2014”, w kategorii: „Best Carrier

wych – niemal 3500 Paczkomatów. Obecnie trwają prace nad

Contribution to Delivery Innovation”. W głosowaniu internautów

pozyskaniem około 6000 lokalizacji na kolejne urządzenia.

innowacyjne urządzenia Grupy Integer.pl pokonały czołowych

Paczkomaty InPost stały się synonimem innowacyjności, promu-

graczy rynku pocztowo-kurierskiego w Wielkiej Brytanii, na czele

jącym Polskę na całym globie, a stworzona dotąd sieć terminali

z DPD, Nightline, Arrow XL, ByBox oraz UK Mail.

xxxxxxxx
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W 2013 ROKU INPOST DOSTARCZYŁ OŚMIOIPÓŁKROTNIE
WIĘCEJ PRZESYŁEK NIŻ W ROKU 2008

2013
ok. 240 mln przesyłek

2008
28,1 mln przesyłek

MPL IM. JANA PAWŁA II – BALICE

lid er in w es t ycji

Rosnąca liczba pasażerów i chęć zapewnienia im jak najwyższego standardu obsługi
spowodowała konieczność podjęcia pilnych inwestycji, obejmujących istniejącą i nową
infrastrukturę lotniskową oraz okołolotniskową.

64

Od kilku lat systematycznie rośnie liczba pasażerów korzy-

pasażerowie i przewoźnicy jak najmniej odczuli niedogodno-

stających z krakowskiego lotniska. To zasługa atrakcyjności

ści związane z rozbudową.

miasta i regionu, rozwoju ruchu kongresowego i polityki Kraków

Postęp prac widać każdego dnia. Gotowy jest już budynek

Airport, który zabiega o nowe linie lotnicze i atrakcyjne połączenia.

hotelu. Jesienią tego roku czterogwiazdkowy Hilton Garden Inn

Krakowskie lotnisko, które w roku 2013 obsłużyło 3,64 mln

przyjmie pierwszych gości.

pasażerów, jest największym w Polsce regionalnym portem

W kwietniu na budowie nowego terminalu trwały prace na

lotniczym z bogatą i różnorodną siatką połączeń obejmującą

poziomie pierwszego piętra, ruszyła budowa kładki, która ma

80 kierunków regularnych i czarterowych.

połączyć terminal z nową stacją kolejki na tyłach parkingu
wielopoziomowego. Zaawansowane są prace przy wieżach

W ofercie 15 przewoźników operujących z krakowskiego

przyrękawowych. Na przełomie roku do nowego budynku ma

lotniska można znaleźć dogodne loty do największych europej-

zostać przeniesiona część ruchu pasażerskiego, a obecnie

skich miast, atrakcyjne połączenia biznesowe, bogaty wybór

funkcjonujący terminal zostanie zamknięty i wyremontowany.

wakacyjnych lotów do Włoch, Hiszpanii, Chorwacji lub na śród-

Po zakończeniu prac i oddaniu do użytku całego terminalu

ziemnomorskie wyspy oraz ciekawą ofertę lotów tranzytowych.

jego powierzchnia będzie cztery razy większa niż obecnego

Przyjęty w roku 2007 wieloletni plan inwestycyjny – o warto-

nów pasażerów rocznie. Udogodnieniem dla podróżnych będą

ści prawie miliarda złotych – obejmuje m.in. budowę budynku

stanowiska do samodzielnej odprawy, scentralizowany punkt

administracyjno-technicznego, remizy lotniskowej straży

kontroli bezpieczeństwa, większa liczba stanowisk odprawy

pożarnej,

płyty

biletowo-bagażowej, poczekalni odlotowych, karuzel do odbioru

postojowej z drogą startową, rozbudowę i modernizację

bagażu. Pojawią się rękawy pozwalające wygodnie dotrzeć na

terminalu pasażerskiego, rozbudowę płyty postojowej dla

pokład samolotu.

budynku. Nowy obiekt będzie miał przepustowość do 8 milio-

parkingu

wielopoziomowego,

łącznika

samolotów, remont dróg kołowania, budowę hangaru i bazy

Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego

paliw. Dzięki inwestycjom Kraków Airport rozwinie się nie tylko

zapewni szybką i sprawną komunikację w obrębie portu i na

sam port lotniczy. Większa przepustowość lotniska oznacza

drogach dojazdowych do lotniska. Nowy układ komunikacyjny

w perspektywie dalszy wzrost liczby połączeń i obsługiwanych

będzie dostosowany do obsługi rosnącej liczby pasażerów

pasażerów, a co za tym idzie, większe przychody i rozwój całego

i zapewni integrację różnych środków transportu – drogowego

województwa małopolskiego.

i kolejowego. Będzie można podjechać pod główne wejście
wydzielonymi pasami dla autobusów komunikacji miejskiej

Część inwestycji (m.in. parking, strażnica, łącznik) już

i taksówek oraz skorzystać z powiększonej strefy kiss&fly.

zrealizowano, wiosną 2013 r. ruszył y prace przy naj -

Równolegle z budową terminalu trwają prace w strefie

ważniejszych i najtrudniejszych projektach. Skala prac

operacyjnej. Miejsce dawnej oczyszczalni ścieków zajmą

i prowadzenie ich na czynnym lotnisku, bez ograniczania

nowe stanowiska postojowe dla samolotów. Pierwsze dodat-

liczby operacji lotniczych, w dodatku na bardzo małym

kowe stanowisko zostało już oddane do użytku przy budynku

obszarze, powoduje, że inwestycje w krakowskim porcie

administracyjno-technicznym BAT. Bezpieczeństwo i standard

są najtrudniejsze w realizacji wśród polskich lotnisk. Od

obsługi samolotów wzrosną po modernizacji dróg kołowania.

kilkunastu miesięcy wyłączona jest część płyty postojo-

Prace te są prowadzone etapami, by zapewnić ciągłość pracy

wej lotniska, zamknięte są też dwie drogi kołowania, co

lotniska. Na ten rok zaplanowano jeszcze rozpoczęcie budowy

powoduje, że ruch pomiędzy płytą a drogami kołowania

hangaru i stacji kolejowej, do której będą prowadziły nowe tory,

odbywa się tylko łącznikiem. Mimo tego, operacje lotnicze

co umożliwi dojazd pasażerom z dworca głównego niemal pod

odbywają się punktualnie, wzrasta liczba obsłużonych pasa-

sam terminal. Inwestycje lotniskowe są finansowane ze środ-

żerów. Wymaga to dużego doświadczenia w zarządzaniu

ków własnych Kraków Airport, obligacji oraz funduszy unijnych

infrastrukturą lotniskową oraz ścisłej koordynacji pracy

– Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz

różnych służb. Jak podkreśla Jan Pamuła, prezes Kraków

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Airport, pracownicy portu wkładają dużo wysiłku w to, aby

Prace mają się zakończyć w 2015 roku.
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MIĘDZYNARODOWY PORT
LOTNICZY IM. JANA PAWŁA II
– BALICE sp. z o.o.
LIDER INWESTYCJI
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LICZBA PASAŻERÓW OBSŁUŻONYCH W 2013 R.
PRZEZ NAJWIĘKSZE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W POLSCE
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Kraków-Balice

Gdańsk

Katowice-Pyrzowice

Wrocław-Strachowice

3 636 804

2 826 412

2 506 694

1 873 245

/ 6,7% więcej w porówaniu

/ -1,2% /

/ -0,5% /

/ -3,5% /

z rokiem 2012 /

MPL W LICZBACH
powierzchnia nawierzchni lotniskowych objętych inwestycją

20 ha

liczba stanowisk postojowych po rozbudowie
dla samolotów kodu C np. Boeing 737-800

22

liczba dodatkowych stanowisk postojowych po rozbudowie
dla samolotów kodu C np. Boeing 737-800

5

długość okablowania na drogach kołowania
Alfa, Beta, Charlie, Golf, Foxtrot, Juliett

100.000 m tj. mniej więcej tyle
ile wynosi długość trasy Kraków – Zakopane

Terminal
przepustowość

do 8 mln pasażerów rocznie

liczba rękawów po rozbudowie

2 z możliwością dobudowy kolejnych 3

liczba stanowisk check-in

46

liczba gate’ów

18

Powierzchnia terminalu po rozbudowie

56 tys. m2

Hotel
powierzchnia

10 600 m2

liczba pokoi

154

standard

****

umowa franczyzowa

Hilton Garden Inn
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LABORATORIUM
KOSMETYKÓW
NATURALNYCH FARMONA
LIDER EKSPORTU

LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA

lid er eks p o r t u

Od początku istnienia Farmona tworzy i sprzedaje najwyższej jakości kosmetyki
dla kobiet i mężczyzn

69

Kosmetyki Farmony trafiają do ponad 30 krajów na całym

dzania Środowiskowego. Wyroby Laboratorium Kosmetyków

świecie, m.in. Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej, Austrii,

Naturalnych Farmona dostępne są na terenie całej Polski

Białorusi, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Czech, Egiptu. W Europie

w wielu drogeriach i sieciach handlowych.

Wschodniej i Centralnej produkty mają już ugruntowaną pozycję,

W roku 2007 Laboratorium Kosmetyków Naturalnych rozpo-

teraz celem ekspansji jest Europa Zachodnia, w tym Hiszpania

częło nowy etap działalności, otwierając w Krakowie Farmona

i Portugalia oraz odleglejsze kraje Azji, Ameryki Północnej czy

Hotel Business & SPA z zapleczem konferencyjnym i szkolenio-

Zatoki Perskiej.

wym dla kosmetologów i kosmetyczek oraz dwustumetrowym
obszarem Wellness i SPA. Dwa lata później firma przebudo-

W ostatnich latach Laboratorium Kosmetyków Naturalnych

wała i zmodernizowała swój zakład produkcyjny o powierzchni

Farmona zdobyło nowych kontrahentów na takich rynkach

2800 mkw. Ostatni etap inwestycji został ukończony w drugiej

jak: Korea Południowa, Turcja, Grecja, Zjednoczone Emiraty

połowie 2011 roku. Urządzenia i wyposażenie zakładu należą

Arabskie, Litwa, Gruzja, Azerbejdżan, Rosja. Na rynkach pozy-

do najnowocześniejszych w branży kosmetycznej.

skanych wcześniej, jak Kazachstan, USA czy Ukraina, nastąpił

Podczas swojej już 17-letniej działalności przedsiębiorstwo

znaczny wzrost obrotów. Firma uczestniczy w unijnych pro-

zdobyło wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Solidna Firma, Gazela

gramach wspierających rozwój eksportu, bierze też udział

Biznesu, Znak Jakości Q, QI Quality International, Krakowski

w targach międzynarodowych (m.in. Cosmoprof w Bolonii,

Dukat, Produkt Roku, Przedsiębiorstwo Fair Play, Medal

Intercharm w Moskwie i Kijowie, Beautyworld Middle East

Europejski, Firma Dobrze Widziana.

w Dubaju) i zdobywa międzynarodowe certyfikaty.

W 2012 roku firma otrzymała prestiżowe wyróżnienie – Nagrodę

Historia Farmony rozpoczęła się w roku 1997. Od początku

Gospodarczą Prezydenta RP za Ład Korporacyjny i Społeczną

głównym obszarem działalności firmy jest tworzenie

Odpowiedzialność Biznesu.

i sprzedaż najwyższej jakości kosmetyków dla kobiet i mężczyzn.

Od lat Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona jest

Są wśród nich najróżniejsze produkty do pielęgnacji twarzy,

także członkiem wielu organizacji prowadzących działania

ciała czy włosów. Podstawą wszystkich produktów Laborato-

prospołeczne, m.in. Lions Club International, PKPP Lewiatan,

rium Kosmetyków Naturalnych Farmona są naturalne składniki,

BCC. Organizacje te pozyskują fundusze na cele charytatywne,

dobierane w taki sposób, aby były efektywne, ale przede wszyst-

budują i wyposażają szpitale, fundują stypendia dla uzdolnionej

kim bezpieczne. W ostatnich latach firma z powodzeniem

młodzieży, dożywiają dzieci i bezdomnych.

zaczęła produkować również kosmetyki profesjonalne – do

Firma współpracowała z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii

każdego typu skóry – kierowane do gabinetów kosmetycznych.

w Zabrzu im. prof. Zbigniewa Religi m.in. przy obchodach

Kluczowe dla rozwoju firmy jest własne laboratorium badaw-

20-lecia Fundacji, wspierając koncert i wydanie płyty „Cudowny

czo-rozwojowe. Ciągle poszukuje nowych formuł i składników

świat”, wspomagając tym samym budowę sztucznej komory

aktywnych, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wyma-

serca dla dzieci. Współpracując ze Szpitalem im. św. Barbary

gających klientów. Farmona jest też jedną z pierwszych

w Sosnowcu, Farmona ufundowała natomiast nagrody na

w Polsce firm kosmetycznych, które otrzymały certyfikat ISO

aukcję, z której dochód zasilił zakup sprzętu dla centrum

22716:2007. Daje on gwarancję, że produkt finalny, który trafia

urazowego. Firma uczestniczy też w projekcie „Podaruj sobie

w ręce klienta, jest wysokiej jakości – od momentu zaopatrzenia

zdrowe życie”, którego głównym celem jest profilaktyka raka

w surowce, aż do pojawienia się kosmetyku na półce. Labo-

szyjki macicy oraz w akcji „Łączy nas Kobiecość”, propagującej

ratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona posiada także

badanie piersi. A to tylko część jej charytatywnej działalności.

certyfikat ISO 9001:2008 (System Zarządzania Jakością) oraz

Sponsoruje bowiem również wiele wydarzeń sportowych

ISO 14001:2004, poświadczający wdrożenie Systemu Zarzą-

i kulturalnych, m.in. Cracovia Maraton i Bieg 3 Kopców.
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DYNAMIK A EKSPORTU W L ATACH 2010 -2013
(ROK 2010 = 100%)

2010

71

+40%

+68%

+173%

2011

2012

2013

WZROST OBROTU EKSPORTOWEGO 2013 DO 2012 TO 80%
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SKORUT
SYSTEMY SOLARNE SP. Z O.O.
LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

SKORUT SYSTEMY SOLARNE SP. Z O.O.

Firma Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o. działa na polskim

od zewnętrznych dostawców i podwyżek cen paliw kopal-

rynku od 1997 roku. W pierwszych latach była generalnym

nych. Jak tłumaczy Adam Skorut, właściciel i założyciel

przedstawicielem australijskiej korporacji Solahart produkują-

przedsiębiorstwa, w bardzo prosty sposób można obliczyć

cej i sprzedającej kolektory słoneczne do 138 krajów. Ucząc się

korzyści płynące z kolektorów słonecznych. Przeciętna

pod okiem najlepszych, w 2004 roku firma rozpoczęła własną

polska rodzina, która w swoim domu nie stosuje takich

produkcję wysokosprawnych płaskich kolektorów słonecznych

urządzeń, płaci miesięcznie za ciepłą wodę około 150

oraz intensywną sprzedaż instalacji dla domów jednorodzinnych

złotych. Po zainstalowaniu kolektorów opłaty spadają do

w całej Małopolsce. Od 2008 roku eksportuje swe kolektory

około 40 zł.

za granicę.

Średni koszt przygotowania i instalacji kolektorów potrzebnych do ogrzania wody w domu jednorodzinnym wynosi około

Dzięki firmie Skorut kilka tysięcy mieszkańców naszego regionu

10 tysięcy złotych. Osoby prywatne mogą jednak starać się

ma w domu wodę ogrzewaną przy pomocy kolektorów sło-

o dofinansowanie inwestycji z różnych źródeł, m.in. z Naro-

necznych. O ciągle rosnącej popularności tego typu rozwiązań

dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

może świadczyć fakt, że Polska znajduje się już na 6. miejscu

Biorąc pod uwagę oszczędności, instalacja kolektorów może

w Europie pod względem liczby zainstalowanych kolektorów.

zwrócić się już po trzech latach. Co więcej, firma SKORUT

Do tej pory firma ta zrealizowała ponad 70 tysięcy metrów kw.

pomaga klientom w pozyskiwaniu wsparcia. Oferuje m.in.

instalacji solarnych – zarówno dla klientów instytucjonalnych,

kompleksowe przygotowanie dokumentów i projektu instalacji.

jak i indywidualnych. Zamontowała m.in. system słonecz-

Adam Skorut podkreśla, że wbrew wielu mitom, montaż sys-

nego ogrzewania c.w.u. na Wydziale Inżynierii i Technologii

temu słonecznego w warunkach Polski jest jak najbardziej

Chemicznej Politechniki Krakowskiej – dla pierwszego w Polsce

uzasadniony. Pod względem warunków nasłonecznienia

laboratorium techniki solarnej, powstałego z inicjatywy

w niczym nie ustępujemy naszym zachodnim sąsiadom, gdzie

prof. Janusza Magiery. Firma wykonała też największą

technika solarna jest bardzo popularna. Roczna wartość nasło-

w Europie inwestycję solarną – złożoną z aż 3 500 kolektorów.

necznienia w Polsce wynosi w przybliżeniu 950-1250 kWh/m2.

Przy tworzeniu instalacji spółka wykorzystuje najbardziej

Kolektory działają bez problemów zarówno latem, jak i zimą.

zaawansowane technologie, pozwalające zredukować koszty

Pochłaniają bowiem energię widzialną oraz niewidzialną (pro-

ogrzewania i energii nawet o 70 procent oraz uniezależnić się

mieniowanie rozproszone).

lid er o ch ro n y ś ro d o w is ka

Produkowane przez Skorut kolektory słoneczne
są przede wszystkim przyjazne środowisku
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Produkowane przez Skorut kolektory słoneczne są przede

do klimatyzacji, rozwiązanie to jest dużo bardziej ekologiczne

wszystkim przyjazne środowisku. Jako darmowe źródło energii

i bezpieczne dla użytkowników, ponieważ nie wiąże się np.

w aktywny sposób przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku

z gromadzeniem bakterii w filtrach, tak jak ma to miejsce w przy-

węgla do atmosfery i bezpieczeństwa energetycznego odbiorcy.

padku standardowych klimatyzatorów.

Każdy kolektor zmniejsza roczną emisję dwutlenku węgla do

Innym nowatorskim rozwiązaniem są tzw. kolektory TWIN, za

atmosfery o około 2,5 tony (w porównaniu z tą samą ilością

pomocą których z energii słonecznej wytwarza się jednocze-

energii wyprodukowanej np. w elektrowni węglowej). Mniejsza

śnie ciepło i prąd. Jednym z ich atutów jest długa żywotność

emisja oznacza czystsze powietrze i mniej chorób związanych

– sięgająca nawet 30 lat ciągłej pracy oraz to, że mogą znaleźć

z zanieczyszczeniami.

zastosowanie zarówno w niewielkich instalacjach przydomo-

Firma Skorut cały czas pracuje nad nowymi rozwiązaniami

wych, jak i dużych siłowniach i elektrowniach przemysłowych.

i produktami. Opatentowała właśnie m.in. specjalną technolo-

Skorut, jako pionier w zakresie projektowania i realizacji tech-

gię pozwalającą na wykorzystanie energii geotermalnej, którą

nologii służących ochronie środowiska, może poszczycić się

pilotażowo instaluje w szpitalach. To bardzo ciekawe i nowa-

licznymi nagrodami i wyróżnieniami. W 2011 roku firma dołą-

torskie rozwiązanie, pozwalające czerpać energię potrzebną

czyła do elitarnego klubu Gazel Biznesu oraz otrzymała dwa

do ogrzewania obiektów bezpośrednio z ziemi. Co ciekawe, ten

złote medale na targach Poleko 2011 w Poznaniu. Adam Skorut

sam system pozwala w lecie chłodzić budynki za pomocą rur

odebrał także odznakę honorową „Za Zasługi dla Energetyki”,

zainstalowanych w ścianach i podłogach. W przeciwieństwie

przyznaną przez ministra gospodarki RP.

150 zł
gdy nie używa kolektorów słonecznych

40 zł
po zamontowaniu kolektorów słonecznych

MIESIĘCZNY KOSZT ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY PRZEZ PRZECIĘTNĄ POLSKĄ RODZINĘ
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Przemysł chemiczny niepodległej Polski narodził się w roku

tegii jest zasada zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą

1927 w Tarnowie. Od tej pory historia zatoczyła krąg: polska

aspekty ekonomiczne są ściśle powiązane z dbałością o śro-

chemia narodziła się w Tarnowie po raz drugi – powstała Grupa

dowisko społeczne i naturalne. Jak podkreśla zarząd, spółki

Azoty, będąca połączeniem wszystkiego, co w tej branży nam,

wchodzące w skład Grupy Azoty podejmują działania, które

Polakom, udało się zrobić najlepiej. Dzięki konsolidacji czterech

pozytywnie wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy.

największych zakładów chemicznych – z Tarnowa, Puław, Polic

Wychodzą przy tym z założenia, że owocny i trwały biz-

i Kędzierzyna-Koźla – powstał jeden z największych koncernów

nes można zbudować i rozwijać jedynie na stałym dialogu

chemicznych w Europie, konkurujący z powodzeniem ze świato-

i dobrych relacjach społecznych. Dlatego Grupa Azoty

wymi potentatami.

zapisała w strategii wspieranie rozwoju lokalnej społeczno-

Za sprawą przemyślanej konstrukcji Grupa oferuje niezwykle

zrównoważonego rozwoju oraz budowę etycznej kultury

bogatą gamę produktów – od nawozów azotowych, wielo-

koncernu.

składnikowych i fosforowych oraz tworzyw konstrukcyjnych,

Zarząd podkreśla, że najważniejszym kapitałem Grupy

ści, tworzenie skutecznej komunikacji dotyczącej obszaru

po alkohole OXO, plastyfikatory i pigmenty. Pod tym wzglę-

Azoty są pracownicy wraz ze swoimi kompetencjami,

dem nie ma dziś konkurencji. Produkty tworzone w oparciu

zaangażowaniem i wiedzą. Dlatego jednym z podstawo-

o najnowsze rozwiązania technologiczne znajdują nabywców

wych priorytetów Grupy jest zapewnienie im bezpiecznego

w ponad siedemdziesięciu krajach na wszystkich kontynen-

i godnego miejsca pracy. Grupa Azoty dąży do zapewnie-

tach. Azoty dysponują też własną infrastrukturą logistyczną

nia równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym

oraz zapleczem badawczym, projektowym i serwisowym, co

pracowników oraz zapewnienia dobrych relacji opartych na

umożliwia prowadzenie działalności usługowej.

obopólnym zaufaniu, dlatego stara się poprawić satysfakcję

W stworzonej przez władze Grupy Azoty strategii niezwy-

załogi, poziom jej bezpieczeństwa i zdrowia oraz inicjować

kle ważne miejsce zajmuje odpowiedzialność za otoczenie,

działania mające na celu rozwój pracowników. W zeszłym

w którym działają zakłady koncernu. Fundamentem stra-

roku zatrudnienie w całej grupie sięgnęło ponad 13,2 tys. osób.

lid er m ecen at u

W stworzonej przez władze Grupy Azoty strategii, niezwykle ważne miejsce
zajmuje odpowiedzialność za otoczenie, w którym działają zakłady koncernu
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Grupa Azoty S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów War-

Krzysztofa Pendereckiego, Tarnowską Nagrodę Filmową,

tościowych od 2008 roku. Od roku 2013 wchodzi w skład

tarnowski Grand Festival, znakomity festiwal Azoty Internatio-

indeksu WIG30. Znajdują się w nim najbardziej renomowane

nal Jazz Contest, Nagrodę Literacką dla Autorki GRYFIA, Mecz

spółki warszawskiego parkietu. Jej kapitał zakładowy wynosi

Gwiazd 2013 – Fundacja Siatkarze dla Hospicjum czy Dni Polic.

prawie 500 mln złotych. Przychody za pierwsze trzy kwartały

Grupa Azoty S.A. dba także o rozwój przemysłu chemicznego

2013 r. to 7 473 mln złotych, a zysk netto za ten sam okres to

poprzez wspieranie takich wydarzeń jak: konferencja „Nafta

aż 771 mln zł. Od 2009 roku spółka wchodzi w skład RESPECT

Chemia”, Europejski Kongres Gospodarczy, Trendy Ekorozwoju

Index, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu

w Przemyśle Chemicznym, międzynarodowa konferencja

firm przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu, a od

„Zarządzanie Finansami”, Forum Inwestycyjne w Tarnowie, Ogól-

roku 2013 – indeksu MSCI Emerging Markets (indeks rynków

nopolski Kongres Petrobiznesu oraz Forum Gospodarcze

wschodzących).

Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Grupa Azoty jest powszechnie znana z hojnego wspiera-

Z kolei „Polityka darowizn Grupy Azoty” wspomaga m.in. lokalne

nia społeczności lokalnych poprzez filantropię oraz pomoc

stowarzyszenia, placówki oświaty, kluby sportowe czy osoby

w rozwiązywaniu problemów społecznych. W tym celu powstała

znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zaś „Polityka stypen-

m.in. wspólna „Polityka społecznościowo-sponsoringowa Grupy

dialna Grupy Azoty” – młodzież kształcącą się w kierunkach

Azoty”. Wspiera ona obywatelskie działania w otoczeniu zakładów

związanych z chemią.

koncernu.

Ogromne są zasługi Azotów dla polskiego sportu – zawo-

Spółki, które wchodzą w skład Grupy Azoty, w znacznym

dowego i amatorskiego. Wsparcie Grupy otrzymały m.in.

stopniu przyczyniają się do rozwoju regionów, w których są

Polski Związek Narciarski, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (siatkówka

zlokalizowane. Zaangażowanie w rozwój społeczności lokal-

mężczyzn), Klub Żużlowy Unia Tarnów, PSPS Chemik Police,

nych przejawia się we wspieraniu projektów naukowych,

MKS Pogoń Szczecin (piłka nożna), AZS Koszalin (koszykówka),

gospodarczych, sportowych i kulturalnych. Zaangażowanie

KS Azoty Puławy, SPR Tarnów (piłka ręczna), PKCh PWSZ

w rozwój społeczności lokalnej jest efektem dotychczasowych
dobrych praktyk oraz strategicznego podejścia.

Tarnów (siatkówka kobiet), Ludowy Klub Jeździecki Lewada
– Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. Wspierani są również

Aktywność Grupy Azoty w wielu zróżnicowanych obszarach, od

indywidualni sportowcy: Edyta Ropek (wspinaczka sportowa),

projektów artystyczno-kulturalnych, przez sportowe po gospo-

Bartłomiej Mróz (parabadminton), Robert Kubica (sport samo-

darcze, podkreśla zaangażowanie oraz chęć wzmacniania

chodowy) czy Piotr Żyła (skoki narciarskie).

relacji z mieszkańcami regionów, w których zlokalizowane są

Władze Grupy Azoty deklarują, że wraz z rozwojem koncernu

jednostki Grupy.

będą zwiększać nakłady na szeroko pojęty mecenat w różnych

Grupa Azoty wsparła m.in. Europejskie Centrum Muzyki

dziedzinach.
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DREWDOM-MĘTEL

LIDER DOBROCZYNNOŚCI

DREWDOM-MĘTEL

„Budować najlepszej jakości domy według indywidualnych pro-

należą do bardzo ciepłych, gdyż ściany zewnętrzne i dach na

jektów. Służyć klientowi radą i pomocą na wszystkich etapach

całej powierzchni wyłożone są folią paroizolacyjną i w pełnej

projektowania i budowy” – to hasło firmy DREWDOM-Mętel

grubości wypełnione izolacją cieplną, co wpływa na wysoką

z Zembrzyc, która świadczy swoje usługi na rynku od 1991 roku.

izolacyjność ścian i zapewnia niskie koszty eksploatacyjne.
Eksperci europejscy oszacowali, że każdy metr sześcienny

W pierwszych latach swojej działalności zajmowała się głów-

drewna użyty zamiast innych materiałów budowlanych zmniej-

nie pracami wykończeniowymi domów przy użyciu drewna,

sza średnio o 0,8 tony ilość dwutlenku węgla wyemitowanego

a także budową domków letniskowych. W 1996 roku właściciel

do atmosfery. Ponadto lekka konstrukcja domu drewnianego do

Wojciech Mętel, jako jeden z pierwszych w Polsce, zdecydował

minimum ogranicza wielkość fundamentów, dzięki czemu ich

się na rozpoczęcie budowy domów w technologii lekkiego szkie-

koszt jest niższy, mniej kosztuje także transport materiałów na

letu drewnianego. Obecnie to rodzinne przedsiębiorstwo buduje

budowę i na samej budowie. Poza fundamentami dom drew-

około 20 domów rocznie. Ale liczba zamówień jest dużo więk-

niany nie wymaga żadnych prac mokrych, jak betonowanie czy

sza, co napędza rozwój firmy.

murowanie, dzięki czemu budowa może odbywać się zimą.

Domy drewniane mają wiele zalet. Komfort mieszkania jest

Środowisku sprzyja również wykonanie samych materiałów

porównywalny do tego w budynkach murowanych, a pod nie-

potrzebnych do budowy w technologii szkieletowej – zużywa

którymi względami nawet go przewyższa. Ściany domów

się przy tym o wiele mniej energii niż w tradycyjnym budownictwie.

drewnianych oddychają, a we wnętrzach panuje przyjazny

Przedsiębiorca podkreśla, że najważniejsze są upodobania

mikroklimat. Ponadto budowa „pod klucz” jest bardzo krótka

klienta: ludzie powinni mieszkać w otoczeniu przystosowanym

i trwa od 1 do 3 miesięcy.

do swoich indywidualnych potrzeb. Dlatego wykonanie projektu

Według właściciela firmy, najważniejszą zaletą jest to, że domy

poprzedzone jest spotkaniem z klientem, podczas którego

są wykonywane z materiałów ekologicznych, przyjaznych

omawiane są wszystkie detale i szereg innych aspektów. Firma

środowisku: drewno jest surowcem odnawialnym. Wojciech

służy radą przy załatwianiu formalności czy kredytu. Zakończe-

Mętel podkreśla, że nawet sam budulec impregnuje się ter-

nie realizacji inwestycji nie oznacza zakończenia współpracy.

micznie, bez użycia chemikaliów. Poza tym tego typu budynki

Firma udziela 10 lat gwarancji na konstrukcję i zapewnia 3-letni

lid er d o b ro cz y n n o ś ci

Firma z Zembrzyc to nie tylko biznes,
ale i szeroko rozwijana działalność dobroczynna
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serwis budynku. Ponadto służy radą i pomocą w czasie kolej-

trwale i nieuleczalnie chorym dzieckiem. Centrum to miejsce,

nych lat użytkowania.

dzięki któremu rodzice i opiekunowie ciężko chorych dzieci

DREWDOM-Mętel to nie tylko biznes, ale i szeroko rozwijana

będą mogli liczyć na opiekę w sytuacjach, w których sami nie

działalność dobroczynna. Wojciech Mętel jest pomysłodawcą

mogą czasowo jej sprawować lub jest ona bardzo utrudniona.

i inicjatorem aukcji „Budujemy Radość Dzieciom”, organizowa-

Podczas ubiegłorocznej edycji dom wylicytowany został

nej wspólnie z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci. Aukcja polega

za kwotę 59 tys. złotych. Natomiast w tym roku udało się

na licytacji domu z drewna wybudowanego przez firmę pana

uzyskać aż 68 tys. zł. Wojciech Glac dodaje, że Centrum Opieki

Wojciecha, a całość wylicytowanych pieniędzy przeznaczana

Wyręczającej, dzięki wielkiemu zaangażowaniu pana Wojciecha,

jest na budowę Centrum Opieki Wyręczającej i Międzynarodo-

także powstanie w systemie szkieletowym. Budowa wystartuje

wego Centrum Szkoleniowego Opieki Paliatywnej nad Dziećmi.

jeszcze w grudniu, a zakończenie prac przewidywane jest na

Wojciech Mętel uważa, że nie można pozostać obojętnym

2015 rok. Wojciech Mętel cały czas poszukuje sponsorów, któ-

na otaczającą nas biedę i cierpienie. Na ręce wyciągnięte

rzy dołożą się do tej ważnej i niezwykle potrzebnej placówki.

po pomoc. Właściciel Drewdomu ciągle stara się przekonać

Firma DREWDOM-Mętel jest członkiem Stowarzyszenia Dom

kolejnych poważnych przedsiębiorców, by przyłączyli się do

Drewniany, które – skupiając firmy rzetelne i wiarygodne – upo-

zainicjowanej przezeń akcji dobroczynnej.

wszechnia i promuje ideę domu drewnianego, przyznaje znak

Powstające dzięki aukcjom Centrum będzie pierwszym tego

jakości budynkom, opracowuje polskie wymogi dla budow-

typu ośrodkiem w Polsce. Wojciech Glac, wiceprezes Małopol-

nictwa drewnianego. Jednocześnie współpracuje z Centrum

skiego Hospicjum dla Dzieci, tłumaczy, że opieka wyręczająca

Budownictwa Drewnianego w Gdańsku, gdzie pracownicy pod-

ma na celu czasowe odciążenie rodziny w opiece nad długo-

noszą swoje kwalifikacje i wymieniają doświadczenia.

Firma DREWDOM-Mętel jest członkiem Stowarzyszenia Dom Drewniany, które – skupiając firmy rzetelne i wiarygodne
– upowszechnia i promuje ideę domu drewnianego, przyznaje znak jakości budynkom, opracowuje polskie wymogi
dla budownictwa drewnianego.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA
PRAKTYCZNEGO
W KRAKOWIE
LIDER EDUKACJI

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KRAKOWIE

W nowoczesnych i świetnie wyposażonych pracowniach CKP

świetnie wyposażonej pracowni spawania, słuchacze kursów

można uzyskać i potwierdzić kwalifikacje w zawodach mecha-

otrzymują uprawnienia i certyfikaty spawacza w zakresie tech-

nicznych, samochodowych, elektrycznych, mechatronicznych

nik spawania gazowego, MAG czy TIG.

i budowlanych. Obchodząca w tym roku swe dziesięciolecie

Placówka ściśle współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy

placówka służy krakowskim szkołom zawodowym do realiza-

w Krakowie, wchodzi w skład „Małopolskiego partnerstwa

cji podstawowych zadań edukacyjnych. W ostatnim okresie

instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” oraz pełni

obsługuje szesnaście szkół – głównie z zakresu zawodowego

rolę ośrodka egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzamina-

kształcenia praktycznego.

cyjnej w Krakowie, jako miejsce przeprowadzania egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Corocznie w dwóch budynkach – pod okiem 60-osobowej kadry

CKP jest jednym z największych ośrodków egzaminacyjnych

nauczycieli i specjalistów – uczy się, w różnych formach, około

w kraju: corocznie obsługuje od 44 do 53 szkół zawodowych

dwóch tysięcy uczniów i słuchaczy. Jednocześnie, jako placówka

z ponad 30 miast województwa małopolskiego oraz wspiera

kształcenia ustawicznego, Centrum oferuje kwalifikacyjne kursy

inne Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

zawodowe oraz kursy umiejętności zawodowych dla wszystkich

Centrum ma na swym koncie duże sukcesy w pozyskiwaniu

osób pragnących podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawo-

środków unijnych na realizację własnych projektów inwestycyj-

dowe, w związku ze zmieniającym się rynkiem pracy.

nych. W latach 2008-2010 realizowało projekt „Złota rączka na

Kierujący od początku CKP dyrektor Marek Filipczyk podkreśla,

rynku pracy” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

że poprzez stałe wzbogacanie wyposażenia dydaktycznego

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

placówka stara się zapewnić uczniom i słuchaczom warunki

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

na najlepszym europejskim poziomie. Powodzenie wysiłków

zawodowego. Projekt ten, zgodny z zapisami Strategii Rozwoju

w tym względzie potwierdzają uczestnicy wielu zagranicznych

Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, wart był ponad

wizyt studyjnych, którzy w ramach wymiany doświadczeń

milion złotych. Wsparciem zostało objętych 402 uczniów 16

goszczą w Krakowie. O wysokim poziomie i jakości kształce-

zasadniczych szkół zawodowych i techników z terenu Krakowa.

nia w CKP świadczą jednak przede wszystkim zdobywane tu

CKP zrealizowało w sumie 42 kursy zawodowe, m.in. spawania,

przez uczniów kwalifikacje i uprawnienia. Przykładowo, dzięki

samochodowe, elektryczne i budowlane.

lid er ed u kacji

Poprzez stałe wzbogacanie wyposażenia dydaktycznego placówka stara się
zapewnić uczniom i słuchaczom warunki na najlepszym europejskim poziomie
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W latach 2009-2012 realizowany był projekt „Przebudowa,

i poszerzyć wiedzę i umiejętności nabywane w macierzystej

modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształ-

szkole.

cenia Praktycznego w Krakowie”. Dofinansowanie na ten cel

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i specjalistycz-

– ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-

nych narzędzi dydaktycznych o dużym nasyceniu nowymi

nego, Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego

technologiami, rośnie poziom motywacji uczących się, szybciej

na wiedzy, Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych,

też opanowują oni nowe umiejętności. To również znacząco

Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego

zwiększa szanse na rynku pracy.

oraz kształcenia zawodowego – wyniosło ponad 5,1 mln

Centrum prowadzi od lat także działania na rzecz środowiska

zł. W ramach projektu udało się przebudować i zmodernizo-

przy aktywnym udziale wolontariatu uczniowskiego. Młodzież

wać pomieszczenia w budynkach przy ul. Krupniczej i Wesele

z wydziału budowlanego co roku remontuje mieszkania ludziom

w Krakowie. Zostały one wyposażone w najnowocześniejszy

potrzebującym wsparcia. Uczniowie chętnie uczestniczą w tych

sprzęt, wykorzystywany do ćwiczeń praktycznych, co znacznie

pracach, pod kierunkiem nauczycieli CKP wyremontowali do tej

podwyższyło standardy nauczania i dało młodzieży dostęp do

pory 13 mieszkań w ramach Projektu „Trzy Kolory” (we współ-

technologii stosowanych w najlepszych zakładach pracy.

pracy z MOPS Podgórze).

Działania te zwiększyły konkurencyjność oferty edukacyj-

Od dwóch lat placówka uczestniczy w – organizowanym

nej szkół zawodowych, co już przynosi efekty. Jak tłumaczy

w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego

dyrektor Marek Filipczyk, marzeniem twórców projektu było

w Małopolsce – „Festiwalu Zawodów”. Uczniowie z pomocą

takie unowocześnienie bazy dydaktycznej, aby zmotywować

nauczycieli organizują wspólne stoiska z Zespołem Szkół

uczniów do kształcenia nowych umiejętności zawodowych, co

Mechanicznych nr 1 oraz Zespołem Szkół Budowlanych nr 1.

z kolei przyczyni się do zwiększenia ich szans na rynku pracy.

Przez trzy dni pokazów obsługują stoiska i prowadzą działania

W latach 2010-2014 realizowany jest w CKP projekt Moderniza-

mające na celu popularyzację kształcenia zawodowego.

cja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, w ramach którego
placówka przeprowadziła 97 kursów zawodowych dla 878

W ramach programu Leonardo da Vinci Centrum wysyła

uczniów krakowskich szkół. Cieszą się one olbrzymim zainte-

uczniów szkół zawodowych również na zagraniczne praktyki

resowaniem, bowiem można w ich trakcie znacząco rozwinąć

zawodowe w Niemczech.

Niektóre środki, pozyskane w ostatnich latach z zewnątrz przez CKP m.in. na modernizację i wyposażenie pracowni
Program Phare - 2006 - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	

617 270,05

Pracownie mechatroniki	

401 018,34

Pracownia samochodowa	

216 251,71

Projekt POKL działanie 9.2 „Złota rączka na rynku pracy” - WUP	
Pracownie: elektryczne + samochodowe	

1 033 154,00
95 520,00

Projekt MRPO - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	

5 135 819,96

Pracownie mechaniczne, mechatroniczne i budowlane	

2 943 761,23

Pracownia spawalnicza	

636 444,72

Inwestycja – pracownia spawania, brukarska i obrabiarek CNC	

1 555 614,01

Projekt MKZ - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	

126 689,67

pracownia blacharska	

22 383,46

pracownia CNC	

57 223,58

pracownia ISA	

47 082,63
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Targi w Krakowie?
Tylko w EXPO KRAKÓW
Targi w Krakowie
zapraszajà do
Mi´dzynarodowego Centrum
Targowo-Kongresowego

ul. Galicyjska 9

www.targi.krakow.pl ⓦ www.expo.krakow.pl
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KOPALNIA SOLI
„WIELICZKA”
LIDER MARKI MAŁOPOLSKIEJ

KOPALNIA SOLI „WIELICZKA”

Marka rozpoznawalna jest na całym globie i jako jedna

Miłośnicy ciekawych eksploracji i eskapad mogą natomiast

z największych atrakcji turystycznych Małopolski od lat

odbyć emocjonującą wycieczkę w znane tylko górnikom rejony.

przyciąga do naszego regionu gości z całego świata. W roku

To jedna z najtrudniejszych tras kopalni pod względem fizycz-

2013 odwiedziło ją ponad 1,2 mln turystów, co jest nowym

nym, ale każdy, kto weźmie w niej udział, z pewnością nie będzie

historycznym rekordem. A rok 2014 może być jeszcze lepszy,

tego żałować.

za sprawą licznych inwestycji, dzięki którym pojawiły się nowe

Pielgrzymi mogą zaś bliżej poznać sakralną stronę kopalni

atrakcje.

i wspólnie spędzić czas pod ziemią na skupieniu i modlitwie
podczas podróży Szlakiem Pielgrzymkowym „Szczęść Boże”.

W sezon 2014 kopalnia wkroczyła otwierając dwie nowe

Trasa stanowi świadectwo religijności pracujących w kopalni

komory: Lill Górną i Kazanów – na głębokości 125 metrów.

pokoleń górników.

Zwiedzających czeka tam niezwykła multimedialna podróż po

Wszyscy pragnący zobaczyć cudowną kaplicę św. Kingi i inne

świecie soli.

nie mniej piękne miejsca, mogą wybrać zaś klasyczną Trasę

Śmiało można powiedzieć, że zabytkowe wielickie podziemia

Turystyczną. Niezwykła podróż labiryntem solnych korytarzy

są najliczniej odwiedzaną kopalnią na świecie. Sukces kopalni,

to idealna okazja, by poznać przepiękne pejzaże podziemnych

wpisanej w 1978 roku na Pierwszą Światową Listę Dziedzic-

komór, odkryć tradycję i historię wielickiej kopalni.

twa Przyrodniczego i Kulturowego UNESCO, wziął się w dużej

Odkrywanie Solilandii to zaś znakomita oferta dla dzieci, które

mierze z doskonale przygotowanej i różnorodnej oferty tury-

lubią spędzać czas aktywnie. Na najmłodszych czekają baj-

stycznej. Każdy sam może bowiem wybrać sobie tematykę

kowe wyzwania i przygody, przygotowane z myślą o wspólnej

i sposób zwiedzania. Osoby szukające prawdziwej przygody

wyprawie z rodzicami lub szkolnej wycieczce.

i pragnące od podszewki poznać pracę kopalni, mogą odbyć

Zarządcy wielickiej kopalni nie zamykają się na niecodzienne

emocjonującą wyprawę Trasą Górniczą. Po zejściu pod ziemię

przedsięwzięcia, solne wnętrza są więc także miejscem

stają się śleprami, adeptami górnictwa, którzy pod czujnym

fascynujących wydarzeń. Pamiętają m.in. lot balonem, skok

okiem przodowego zdobywają pierwsze szlify w podziemnym

na bungee, windsurfing na solankowym jeziorze, jazdę na rol-

fachu. Wygodny roboczy strój, górniczy kask na głowie, lampa

kach, turnieje tańca, zawody w piłce nożnej. W zeszłym roku

– wyruszający pod ziemię turyści otrzymują ekwipunek godny

w podziemiach odbyła się gala boksu. W walce wieczoru zmie-

górników.

rzyli się Krzysztof Zimnoch i Artur Binkowski.

lid er m ar ki m ało p o ls kiej

Śmiało można powiedzieć, że zabytkowe wielickie podziemia
są najliczniej odwiedzaną kopalnią na świecie
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Grupę kapitałową przedsiębiorstwa tworzą: spółka akcyjna

i gastronomiczną oraz organizuje kilkaset imprez i wydarzeń

Kopalnia Soli „Wieliczka” i dwie spółki zależne: Kopalnia Soli

kulturalnych rocznie. W jej strukturze znajdują się również

„Wieliczka” Trasa Turystyczna sp. z o.o. oraz Kopalnia Soli

Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” oraz czterogwiazdkowy hotel

„Wieliczka” Zakład Mechaniczny sp. z o.o. Kopalnia Soli

Grand Sal.

„Wieliczka”

2
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Państwa.
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S.A.

jest

Głównym

jednoosobową

przedmiotem

Skarbu

uzdrowisko

oraz

krakowski

Uniwersytet

Pedagogiczny podpisały umowę o współpracy. Dzięki

ochrona zabytku – zabezpieczenie i zachowanie unika-

porozumieniu będą współdziałać na polu nauki, dydaktyki i pro-

towych w skali światowej wyrobisk górniczych. Spółka

mocji. W ramach jednego z planowanych projektów naukowcy

prowadzi prace polegające na ograniczaniu zagrożeń natu-

z UP zbadają wpływ inhalacji solankowych oraz leczenia w pod-

ralnych, a także likwidacji niezabytkowej części kopalni.

ziemnych wyrobiskach kopalni na funkcję krtani u pacjentów

Rocznie do zbędnych przestrzeni wtłacza się ok. 100 tys.

uzdrowiska.

metrów

Wielicka kopalnia buduje obecnie tężnię solankową, w której

piasku.

działalności

kwietnia

jest

sześciennych

jej

spółką

Zabezpieczenie

pozosta-

łych niezabytkowych pustek poeksploatacyjnych wymaga

do

ulokowania

z wypływu na głębokości 255 m. To kontynuacja XIX-wiecznych

w

nich

jeszcze

ok.

600

tys.

metrów

celów

leczniczych

wykorzystana

zostanie

solanka

sześciennych piasku.

tradycji uzdrowiskowych i rozwinięcie oferty opartej na dobro-

Obsługą i rozwojem drugiej głównej działalności, czyli ruchu

dziejstwach płynących z solnych podziemi.

turystycznego, zajmuje się spółka Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa

Budowa obiektu, który ma być gotów w sierpniu 2014 roku,

Turystyczna. Prowadzi ona także działalność handlową, usługową

pochłonie ponad 7 mln złotych.

Rok 2013:
1 209 708 zwiedzających

Rok 2009:
981 569 zwiedzających

OD 2009 ROKU LICZBA TURYSTÓW ZWIEDZAJĄCYCH KOPALNIĘ SOLI „WIELICZKA” WZROSŁA O 23%
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